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pelo seu Centenário

1º.7.2008 1

26.6.2008 33ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a
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pelos 200 Anos da

1º.7.2008 17



Chegada da Família
Real Portuguesa ao
Brasil e da Abertura

dos Portos Brasileiros
ao Comércio

Internacional e pela
Inauguração, pela

Transportes Aéreos
Portugueses - TAP -,
da linha aérea entre
as cidades de Belo
Horizonte e Lisboa

26.6.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

5.7.2008 361

26.6.2008 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

5.7.2008 362

26.6.2008 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

5.7.2008 364

30.6.2008 34ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa
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Destinada a

Homenagear a
Associação de
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2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

3.7.2008 130

1º.7.2008 41ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.7.2008 429

1º.7.2008 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.7.2008 886

1º.7.2008 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2ª
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Ordinária da 16ª
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Comissão de
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1º.7.2008 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.7.2008 1555

2.7.2008 59ª Reunião Ordinária da 4.7.2008 256



2ª  Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
2.7.2008 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.7.2008 365

2.7.2008 42ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.7.2008 443

2.7.2008 18ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.7.2008 469

2.7.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.7.2008 775

2.7.2008 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.7.2008 887

2.7.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª

12.7.2008 889



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
2.7.2008 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.7.2008 890

2.7.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.7.2008 893

2.7.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.7.2008 894

2.7.2008 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.7.2008 952

2.7.2008 14ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

16.7.2008 1015



3.7.2008 Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

5.7.2008 347

3.7.2008 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.7.2008 366

3.7.2008 35ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Instituto de

Desenvolvimento
Integrado de Minas

Gerais - Indi - pelos 40
Anos de Fundação

8.7.2008 419

3.7.2008 43ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.7.2008 457

3.7.2008 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

9.7.2008 476

3.7.2008 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

9.7.2008 477



3.7.2008 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.7.2008 895

3.7.2008 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.7.2008 1016

3.7.2008 2ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

11/2007

16.7.2008 1017

4.7.2008 36ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -

Destinada à Entrega
do Título de Cidadão
Honorário do Estado
de Minas Gerais, ao

Sr. João Cox,
Presidente da Claro

15.7.2008 909

4.7.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

16.7.2008 1018

8.7.2008 60ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

10.7.2008 549



Legislatura
8.7.2008 2ª Reunião

Extraordinária da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

40/2007

12.7.2008 895

8.7.2008 44ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.7.2008 920

8.7.2008 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.7.2008 952

8.7.2008 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.7.2008 954

8.7.2008 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.7.2008 957

8.7.2008 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Defesa
do Consumidor e do

16.7.2008 1019



Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
8.7.2008 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
26/6/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Roberto Carvalho - Palavras do Prefeito Carlos
Roberto Rodrigues - Palavras do Vereador Luciano Vitor Gomes -
Palavras do Sr. Emanuel Soares Carneiro - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. João Bosco Pessoa -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

João Bosco Pessoa, Presidente do Villa Nova Atlético Clube; Carlos
Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova Lima e Presidente
licenciado do Conselho Deliberativo do Villa Nova Atlético Clube;
Vereador Luciano Vitor Gomes, Presidente da Câmara Municipal de
Nova Lima; Emanuel Soares Carneiro, Diretor-Presidente da Rádio
Itatiaia e Presidente do Conselho Deliberativo do Villa Nova Atlético
Clube; Erivelton Martins, representante dos jogadores do Villa Nova
Atlético Clube; jornalista Sérgio Prates, representante dos torcedores
do Villa Nova Atlético Clube; e Deputado Roberto Carvalho, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Luiz Tito, Vice-

Presidente do jornal “O Tempo”, e, em seu nome, estendendo as
nossas saudações aos demais jornalistas aqui presentes; Alberto
Rodrigues, Vereador de Belo Horizonte; Dadá Maravilha, comentarista
esportivo e ex-atleta; Jairo Gomes, ex-Presidente do Villa Nova; José
de Lima Matos, também ex-Presidente do Villa Nova; Mário Borges,
Vice-Presidente do Villa Nova; Antônio Henrique dos Santos,
Secretário Municipal do Meio Ambiente de Nova Lima e ex-Presidente
do Villa Nova; Getúlio Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal de
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Felisburgo; Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da
Defensoria Pública do Estado; Nélio Aurélio, Vereador de Nova Lima;
Djalma Ricardo Júnior, Secretário Municipal de Comunicação Social
de Nova Lima; e Epaminondas Bittencourt, Secretário Municipal de
Administração de Nova Lima; e da Exma. Sra. Andréa de Cássia
Almeida, Secretária Municipal de Ação Social de Nova Lima.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à homenagem ao Villa

Nova Atlético Clube pelo seu centenário.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional,
acompanhando o vídeo gravado pelo Coral da Assembléia, sob a
regência do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se a execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Roberto Carvalho

Boa-tarde. A grande nação villa-novense é homenageada hoje pela
Casa de todos os mineiros. Gostaria de cumprimentar o nosso querido
Deputado Doutor Viana, Presidente em exercício; o nosso querido
amigo Carlinhos, Prefeito Municipal de Nova Lima e vila-novense roxo
- já o encontrei em muitos lugares vestindo a camisa do Villa Nova,
para assistir aos jogos do time, aliás, ele veste realmente a camisa do
Villa Nova como ninguém -; e os Srs. João Bosco, Presidente do
nosso glorioso Villa Nova; Luciano Vitor Gomes, nosso Presidente da
Câmara Municipal de Nova Lima; nosso querido Emanuel Carneiro,
Diretor-Presidente da Rádio Itatiaia e do Conselho, cuja família ama o
Villa Nova como ninguém - aliás, falando de Emanuel, não nos
podemos esquecer do nosso saudoso e sempre presente Januário
Carneiro, ex-Presidente do Villa Nova, que merece todas as nossas
homenagens.

O Villa é o primeiro time mineiro a ceder jogadores para a Seleção
Brasileira de 1938. Está aqui o Erivelton Martins, que representa essa
constelação de craques que o Villa Nova já nos deu, e continuará nos
dando. Gostaria de cumprimentar o nosso querido Sérgio Prates,
representante dos torcedores, vila-novense desde que nasceu; a
todos os presentes, como o nosso querido Dadá; o Vibrante e os
Vereadores de Nova Lima.
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Cem anos do nosso Leão do Bonfim. Se algum dia os
pesquisadores forem dissecar a alma dos brasileiros dos séculos XX e
XXI, certamente encontrarão a paixão pelo futebol gravada nos
corações. Há 100 anos nascia, em Vila Nova de Minas - primeiro
nome de Nova Lima -, hoje Vila Nova das montanhas, do ouro, de
Minas Gerais, o nosso glorioso Villa Nova. Fundado por operários
ingleses e brasileiros, o Leão do Bonfim confunde-se com a saga
dessa cidade, símbolo da nossa cultura e da nossa gente. Garra
poderia ser o seu outro nome. Quantas alegrias, quantas glórias,
quantas histórias! Isso é a vida do nosso Villa Nova. Está ali Gustavo
Valadares, um atleticano juntamente com seu pai, empunhando a
bandeira do Villa Nova com muito orgulho, pois é o segundo time de
todos os belo-horizontinos. Vanderlei Miranda também está aí, assim
como o Fabinho. Gustavo, também sou atleticano, mas hoje todo o
mundo é Villa Nova. Esta Casa hoje se vestiu do alvirrubro para
homenagear essa legenda que é o nosso Villa Nova.

O Villa Nova é um exemplo, uma prova de que os mineiros sabem
cavar no mais profundo do nosso solo não apenas o ouro, os sonhos,
os ideais de liberdade e as riquezas da nossa terra, mas também,
acima de tudo, as riquezas da convivência, da partilha da alegria e de
uma bola que vira uma cidade e rola sonhos e que, num grito só de
gol, vira toda a alma de um povo. Leão do Bonfim, orgulho de Nova
Lima, orgulho de Minas Gerais, orgulho dos nossos Brasis!

Gostaria de encerrar com uma frase de um dos maiores vila-
novenses que já tivemos: “O Villa Nova é um incomensurável
patrimônio histórico e sentimental dos mineiros”. Estas são palavras
do nosso grande Januário Carneiro. Parabéns, Villa Nova, mais 100
anos de sucesso e glórias!

Palavras do Prefeito Carlos Roberto Rodrigues
Exmo. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa - devemos ficar muito felizes com que seja o Deputado
Doutor Viana o Presidente desta reunião, pois, coincidentemente, ele
teve a oportunidade de conviver com a população nova-limense,
prestando serviços ao nosso hospital, e casou-se com uma nova-
limense; temos no Deputado Doutor Viana um conterrâneo, um irmão
e, com certeza, também um admirador do Villa Nova -; Sr. João Bosco
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Pessoa, Presidente do Villa Nova, meu amigo; Sr. Vereador Luciano
Vitor Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima,
companheiro, irmão; Emanuel Soares Carneiro, Diretor-Presidente da
Rádio Itatiaia, abnegado servidor do Villa Nova, aliás, uma tradição de
família, que continua com o nosso querido Emanuel; Erivelton Martins,
representante dos jogadores do Villa Nova, que nos dá a honra da sua
presença; Sérgio Prates, incansável torcedor, presente até nos treinos
do Villa Nova. É um belo-horizontino, que não nos deixa sós, que nos
acompanha e traz, como tantos outros belo-horizontinos, a saga, a
história de paixão por esse clube. Quero registrar a presença também
do Dr. Rodrigo de Castro, filho do Dr. Célio de Castro, ex-Prefeito de
Belo Horizonte, um grande villa-novense, grande estadista e que se
faz representar pelo seu filho. Por fim, quero cumprimentar a Mesa e o
nosso querido irmão, companheiro de partido, Deputado Roberto
Carvalho, que teve esta brilhante iniciativa. A comunidade nova-
limense quer registrar a sua eterna gratidão à iniciativa de trazer para
o âmbito da Assembléia Legislativa a comemoração do centenário do
Villa Nova.

Quero ser muito breve e dizer apenas o seguinte: para mim, é uma
honra muito grande ter sido o governante, o Prefeito da cidade
exatamente no período em que o Villa Nova completa os seus 100
anos. Tivemos a honra de, depois de mais de 30 anos sem conquistar
um título mineiro - o último título do Campeonato Mineiro foi em 1951,
mas havíamos conquistado a Taça Minas Gerais em 1978 -, ser
campeões da Taça Minas Gerais em 2006, com o Vereador Nélio,
Presidente à época, que comandou essa campanha. O fato de ter sido
Presidente do Conselho e ser Presidente licenciado do Conselho
também nos traz muita honra entre todas as permissões, entre todas
as benevolências que a população de Nova Lima pode me conceder
como Vereador e Prefeito. Com certeza, ser Presidente do Conselho e
cidadão honorário de Nova Lima é, para mim, uma das maiores
honrarias.

Isso por quê? O Villa Nova, como bem disse o Roberto, foi o
primeiro time mineiro a fornecer jogadores para a Seleção Brasileira e
também o primeiro tricampeão mineiro. Hoje, no Brasil existem 13
times que completaram 100 anos, ou o completam neste ano, como é
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o caso do Atlético e do Vila Nova. São apenas 13 times, o que traduz
a história do Villa.

Primeiramente, trata-se de uma história de resistência, de ser um
time do interior que sobrevive com muita dificuldade e nunca deixou
que a chama se apagasse. O Villa Nova é parte da história de todo
nova-limense e da nossa comunidade. Ele é a tradição, faz parte da
nossa cultura.

A cidade de Nova Lima está conurbada com Belo Horizonte. Às
vezes quem sai de Belo Horizonte ou de Nova Lima não consegue
delimitar se está ou não em cada Município, mas Nova Lima tem
orgulho de ser uma cidade do interior, de manter suas identidades,
suas tradições e seus comportamentos. E, entre essas tradições e
identidades, talvez o que mais una todos os nova-limenses seja
exatamente a paixão pelo Villa Nova.

Costumamos dizer que o torcedor do Villa é torcedor unicamente do
Villa. Nós nos orgulhamos e gostamos de ser o segundo time de
atleticanos e cruzeirenses, mas o torcedor do Villa não tem segundo
time, ele é unicamente vila-novense. Isso pode parecer uma ingratidão
aos que têm o Villa como segundo time; mas não, isso traduz
efetivamente as raízes, o comprometimento e a identidade de vida
que cada nova-limense tem com essa agremiação que é o Villa Nova.
O Villa Nova tem principalmente uma história de lutas; e a camisa
vermelha e branca talvez traduza exatamente o que é essa fleuma do
Villa, o que é esse emblema.

Ao Villa Nova, eu dizia, na final contra o Ipatinga, na última partida
do Campeonato Mineiro, em que suspeitas se levantaram sobre o Villa
ter ou não vendido o jogo, denunciando a compra de alguns
jogadores: “O peso que vocês carregam nessa camisa é o peso
primeiro da história e da tradição dos 100 anos, mas é principalmente
o peso de um time que nunca abaixou a cabeça. Esse é um time que
passou por momentos difíceis, chegou a ir para a Segunda Divisão,
mas ergueu-se e voltou para a Primeira Divisão no ano seguinte. Um
time que, há muito tempo, não conquista o Campeonato Mineiro, mas
não traz na sua história a marca da indignidade, de ter-se vendido
para facilitar a vida de ninguém. A responsabilidade de vocês é muito
maior que simplesmente limpar o nome de quem tem uma carreira
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profissional a defender, mas de não deixar que o nome de cada um se
misture a essas práticas incoerentes, não permitidas e más para o
ambiente do futebol. Que a história do Villa Nova não seja manchada.
Ganhar o jogo não é obrigação de vocês. Podemos jogar muito bem e
perder o jogo, mas em momento algum podemos deixar transparecer
que facilitamos o jogo para que o Ipatinga não caia para a Segunda
Divisão. Portanto o esforço, o suor e a dedicação de cada um pode
significar exatamente manter a história do Villa Nova como uma
entidade que não se vende, não se corrompe, não se entrega, e é
aguerrida o tempo inteiro.”

Fomos para dentro do campo, vencemos o jogo, e o Ipatinga caiu
para a Segunda Divisão. Essa é a marca indelével, registrada, do
Villa, a garra; ele nunca se entrega. O Villa Nova vem resistindo todos
esses anos, tentando encontrar seu lugar de honra, o lugar que a
história já lhe permitiu em alguns momentos: o primeiro lugar no
cenário do futebol mineiro e nacional.

Vamos continuar perseguindo isso. João, com certeza, vamos
disputar a Taça Minas Gerais e, neste ano do centenário, daremos
esse título ao Villa. Certamente devemos ter esse título para
comemorar este centenário na sua integralidade. Temos também a
clareza de que essa história que tem 100 anos não se apagará ao
final dessas comemorações. Que o centenário seja para o Villa Nova
o momento de recomeçar e construir outros 100 anos de honra e
glória, assim como foram os 100 anos passados. Muito obrigado.

Palavras do Vereador Luciano Vitor Gomes
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais; Deputado Roberto Carvalho, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Sr. Carlinhos
Rodrigues, Prefeito de Nova Lima; João Bosco Pessoa, Presidente do
Villa Nova Atlético Clube; nosso querido Emanuel Soares Carneiro,
Diretor-Presidente da Rádio Itatiaia e Presidente do Conselho
Deliberativo do Villa Nova; Erivelto Martins, aqui representando os
jogadores do Villa Nova; jornalista Sérgio Prates, representando os
torcedores; senhoras e senhores; público presente, trago aqui, em
nome do povo de Nova Lima e de todos os torcedores do Villa Nova,
um grande abraço e um agradecimento a esta Casa Legislativa, por
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esta homenagem ao nosso glorioso Villa Nova. Acerta o Deputado
Roberto Carvalho quando traz essa homenagem para esta Casa, que
representa Minas Gerais em sua plenitude, pois todos aqui
reconhecem a importância do Villa Nova. Para nós, munícipes, é
motivo de orgulho, Deputado Roberto, receber essa homenagem
desta Casa.

Um centenário tem uma importância muito grande, porque é uma
longa história, um extenso caminho percorrido. Se, durante essa
caminhada, não tivéssemos entidades, parceiros que reconhecessem
a importância do Clube e da entidade para o Município, talvez não
tivéssemos forças para estar aqui, hoje. O caminho do Villa Nova é de
glória, mas também de sofrimento e de muitas lutas. Trago aqui, em
nome de todos os Vereadores de Nova Lima e em nome do povo da
cidade, um agradecimento, de coração, a esta Casa por reconhecer o
centenário do Villa Nova como um fato relevante. E fazer bem para o
Villa Nova é fazer bem para os nova-limenses. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Emanuel Soares Carneiro
Boa-tarde a todos. Faço um cumprimento geral às autoridades já

citadas. O Villa Nova fez um livro do seu centenário, muito bem
elaborado pelo jornalista Wagner Augusto, aqui presente. Com muita
honra, fui chamado para fazer o prefácio desse livro. Disseram-me
que eu teria de me manifestar aqui por um tempo de 3 ou 4 minutos.
Não vou ultrapassar esse tempo, mas o que escrevi, para aqueles que
não tiveram ainda a chance de folhear o livro, é o seguinte. (- Lê:)

“A história do Villa Nova merecia ser melhor contada. E a festa do
centenário que acontece neste 2008 é chance única de falar e
escrever sobre a epopéia que foi trazer este clube de Nova lima aos
100 anos bem vividos.

Em 1908, quando surgiu o Villa, o futebol engatinhava no Brasil. O
ano registra ainda o nascimento de Guimarães Rosa, do Atlético
Mineiro, a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao porto de
Santos, a morte de Machado de Assis, a criação da Cruz Vermelha
Internacional. Afonso Pena governava o Brasil, e o Presidente de
Minas - cargo correspondente ao de Governador - era João Pinheiro,
que morreu no mesmo ano, sendo substituído por Bueno Brandão.

Ir de Belo Horizonte a Nova Lima era um calvário, por meio de
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péssima estrada de terra ou utilizando um trem moroso, via Sabará e
Raposos.

Villa Nova de Lima, antigo nome da cidade, deu ao Clube um abrigo
caloroso. O Clube escolheu a cor vermelha por suas origens inglesas,
e o símbolo do leão pelo mesmo motivo. O Alçapão do Bonfim, as
vitórias festejadas, as derrotas choradas, os grandes jogadores, os
incansáveis dirigentes desenham a longa existência do Villa com
tintas fortes, em que nunca faltaram paixão, suor e lágrimas. Na
história do Villa Nova,” - aqui vou me lembrar de que o Prefeito
Carlinhos se referiu a isto - “não há registro de qualquer ato que o
desabone no campo esportivo. E isso conta, não tem preço.

O Villa passou por duas guerras mundiais, Estado Novo, regime
militar, planos econômicos, mudança de moedas, cruzeiro novo,
cruzado, real, sem nunca mudar o seu curso. O Clube nasceu antes
da cidade, pois até 1938 a comarca pertencia a Sabará. O Clube ficou
limitado ao tamanho da cidade, e, entre Nova Lima e Belo Horizonte,
havia o obstáculo da Serra do Curral. Porém, onde faltou espaço,
sobrou carinho. Numa capital, talvez o Villa não tivesse sobrevivido.

Viaje pelo tempo, seja qual for a sua idade, abrace o Villa no seu
centenário. Junte-se às centenas de jogadores que vestiram sua
honrada camisa, aos torcedores, aos dirigentes que perderam horas
de sono pensando sempre como seria o dia seguinte, como entrar em
campo no próximo jogo.” Como testemunhas, há aqui vários
Presidentes do Villa, que viveram e podem contar melhor essa
história. “Emocione-se, pois é de paixão e amor que vive um grande
clube de futebol.” Essa é a história do Villa.

Quero agradecer aqui o carinho que a cidade de Nova Lima, os vila-
novenses têm com a Rádio Itatiaia, que, desde sua primeira
transmissão, está em território nova-limense. Há uma coincidência
incrível. Quando a Rádio Itatiaia começou a fazer suas transmissões
esportivas, estava começando a melhor de três de 1951, que
atravessou o ano e foi para 1952, quando pôde registrar o título
fantástico do Villa, em 1951, no Estádio Independência. É o destino,
até para agradar um pouco mais a vontade do falecido Januário
Carneiro, com muita honra, neste momento, estou como Presidente
do Conselho do Villa, com o afastamento do Prefeito Carlinhos
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Rodrigues, justamente no dia em que o Villa está comemorando 100
anos. Parabéns a todos os alvirrubros, à cidade de Nova Lima e aos
vila-novenses do passado, do presente e aqueles que estão
chegando. Muito obrigado e boa tarde.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do Villa Nova Atlético Clube.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. João Bosco Pessoa, Presidente do Villa
Nova Atlético Clube, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: “Minas Gerais comemora hoje um
momento histórico de um dos mais tradicionais clubes de futebol do
Estado. O Leão do Bonfim completa 100 anos de trajetória,
demonstrando força, garra e vitalidade, características que fazem dele
um time de enorme carisma entre os torcedores mineiros. A
homenagem do Legislativo Estadual ao glorioso Villa Nova Atlético
Clube pelo centenário de sua fundação”.

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra e a alegria de convidar
o Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento que suscitou
esta justa homenagem, assim como o Prefeito Municipal, Prof.
Carlinhos, para, juntos, entregarmos ao Presidente esta placa, que é a
nossa homenagem ao Villa Nova.

Palavras do Sr. João Bosco Pessoa
Agradeci o papel da Casa, porque o Presidente do Villa fala no

improviso mesmo e ainda usa seu próprio papelzinho.
Cumprimento os integrantes da Mesa, principalmente o Deputado

Roberto Carvalho, pela grande emoção que está propiciando a todos
nós, vila-novenses. Saúdo o Sérgio e o Emanuel, que aqui foi
econômico. A sala da Presidência da Itatiaia é extensão das decisões
tomadas dentro do Villa Nova. Sempre que o calo aperta um
pouquinho, é lá que vamos buscar conselho, orientação e,
principalmente, uma palavra amiga. E ele sempre está pronto para
receber-nos.
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Cumprimento o Carlinhos, que é Prefeito de Nova Lima há quase
quatro anos. Nos dois primeiros anos de seu mandato, o Presidente
do Villa era o Nélio Aurélio, quando eu era seu Vice-Presidente.
Sabemos como o Carlinhos deu força para o Villa. Logo que assumiu
a Prefeitura de Nova Lima, o Nélio assumiu a Presidência do Villa, que
estava com seis meses de salários atrasados. Eu e o Nélio nos
reunimos com o Carlinhos em seu gabinete, quando ele
imediatamente resolveu o problema. Então, praticamente, entramos
no Villa com tudo certo, isso porque o Carlinhos tomou as
providências logo no primeiro mês de seu governo. Na extensão do
mandato do Nélio, e nos dois primeiros anos do governo Carlinhos,
esse Prefeito muito ajudou o Villa. Sou testemunha disso, porque
estava ao lado do Nélio nesse período.

Nesses dois anos de minha Presidência, tenho de dizer que o
Carlinhos tem sido pessoa fundamental a orquestrar as condições que
permitiram ao Villa disputar campeonatos e cumprir seus
compromissos. Esse Prefeito não só oferece ajuda financeira, mas
também posterga toda a sua condição de Prefeito de Nova Lima para
estar presente, para estar junto, concentrado praticamente com o
time. O Carlinhos é um Prefeito que muito apoio dá ao Villa,
principalmente o apoio moral e o de nos cumprimentar nas horas
certas.

Saúdo ainda o Deputado Doutor Viana, aqui representando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; o meu amigo
e Vice-Presidente Luck, parceiro dentro da Câmara, como seu
Presidente, sempre do nosso lado para resolver os problemas; o
Erivelton, de grande memória, já consagrado no futebol, que esteve
no Villa e muitas alegrias nos trouxe.

Vou estender um pouco mais os cumprimentos, porque não temos
esta oportunidade todos os dias. Agradeço ao Alberto Rodrigues, que
está aqui conosco; ao Dario Peito-de-Aço, amigo que sempre
encontramos por aí; ao Rodrigo, filho do Célio, vila-novense declarado
e ex-Prefeito de Belo Horizonte; ao meu Vice-Presidente Mário
Borges, que sempre nos acompanha nos momentos difíceis; ao
Fabinho Avelar, que também está sempre conosco; ao amigo Antônio
Júlio, que não está presente, mas eu não poderia deixar de citar seu
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nome; ao Gustavo Valadares, que sempre abriu seu gabinete para
ajudar a resolver os problemas do Villa-Nova; ao Deputado
Alencarzinho, que, apesar de ser americano, está do outro lado, mas
sempre é nosso parceiro; ao jornalista Wagner Augusto, autor do livro
do centenário do Villa, que contou uma história muito maravilhosa.
Sempre que estamos na rua, as pessoas nos cumprimentam por isso.
Estendo meus cumprimentos ainda aos ex-Presidentes do Villa aqui
presentes: o Nélio Aurélio; o Antônio Henrique dos Santos, nosso
amigo e parceiro que sempre nos ajudou a resolver os problemas
dentro do Villa; o incansável Jairo Gomes, sempre atento aos
assuntos do Clube; o Jujuca, que me confidenciou há pouco que foi o
único do Brasil que foi jogador e Presidente do mesmo clube. Acho
que o Roberto Dinamite vai conseguir isso agora. Abuso um pouco da
paciência dos senhores para cumprimentar a minha irmã Dodora, que
está aqui e nos dá grande prazer.

Quero deixar um pouco essa história do Villa, porque ela está
marcada, está escrita no DNA de todas as pessoas que gostam do
Clube, de tanta glória e raça. Falarei, portanto, sobre o presente do
Villa Nova. Tenho o prazer de ser seu Presidente neste centenário,
neste momento mágico em que conseguimos trilhar um caminho
alicerçado para os próximos 100 anos. Às vezes o nosso Prefeito
contém suas palavras, mas eu não preciso fazer o mesmo, porque,
afinal, sou Presidente do Villa, e o Villa é emoção. Então temos de
falar.

Há um movimento muito grande em Nova Lima, alicerçado pelo
Carlinhos e sua equipe de trabalho. Hoje foram iniciadas obras no
estádio municipal, que, mais que atender ao Villa Nova, atende
também à Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com capacidade
para 20 mil a 22 mil pessoas, o estádio terá cobertura, estrutura para
receber a equipe visitante e o próprio Villa Nova. Mais que isso, ele
está sendo melhorado num momento em que nos estamos
preparando para a Copa do Mundo. É, pois, uma conquista muito
grande do governo municipal de Nova Lima e também nossa.

Como Presidente do Clube, estamos muito honrados nesse
momento com a estrada que o Carlinhos começou a fazer, ligando a
região de Honório Bicalho a Alphaville, outro setor conhecido pelos
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moradores de Belo Horizonte, ou seja, os condomínios. Falamos em
estrada, o que parece pouco, mas ela terá pista dupla, canteiro central
e tecnologia de uma estrada moderna. Além disso, passará na porta
do centro de treinamento do Villa. Em outro discurso, talvez mais
propício para a ocasião, o Carlinhos disse que, até o final do ano,
entregará o centro com três campos gramados e vestiário.

Quer dizer, essa é uma conquista muito grande, neste momento do
centenário. Por isso não poderia deixar de agradecer ao Carlinhos.

Outro fato importante deste centenário tem a ver com o futebol. No
Villa, nos últimos tempos, acostumamos a ter sempre de fazer um
time competitivo, que tem de dar resposta aos campeonatos de que
está participando. Desde que entrei para o Villa, no início do ano
passado, propus a mim mesmo a me preocupar um pouco com a base
do Villa. Sem a condição de investir altos valores, como acontece nos
grandes clubes, nos clubes de ponta, em termos financeiros, já
estamos colhendo resultados. Aliás, passamos por toda a fase
eliminatória da Taça Integração, que é a taça que representa o
Campeonato Mineiro da categoria júnior, e agora vamos disputar a
final com o América, em Santa Luzia, no domingo que vem. Foi um
trabalho iniciado há praticamente um ano e meio, com o objetivo de
servir ao profissional, aos jogadores juniores, e já estamos colhendo o
fruto desse trabalho, porque estamos na final. Se vamos ganhar, isso
é apenas um detalhe. O importante é que chegamos ao final do
campeonato, disputando com equipes do porte do Atlético e do
Cruzeiro, Atlético que ganhou do time da Seleção Brasileira, por um a
zero, conforme tivemos a oportunidade de ver pelo noticiário
esportivo. Como estava dizendo, vamos jogar com o América,
disputando essa final do júnior, na Taça Integração.

Outros fatos também marcaram muito o centenário: o lançamento do
livro do Wagner; o selo comemorativo dos Correios, em Nova Lima; o
Carnaval de Nova Lima, que foi todo vermelho e branco; e, no sábado
passado, na cidade vizinha de Sabará, uma homenagem a um vila-
novense que não perde um jogo do Villa, que é o Paulinho, que muitas
pessoas devem conhecer. Levamos a charanga do Villa para lá e
fizemos carnaval no bar dele, o que foi uma maravilha. Nesta semana,
teve início a exposição de fotos na Casa Aristides, onde também
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fizemos bagunça com a nossa charanga, e até fomos parar nos
botecos da cidade para comemorar. E, para completar a nossa
história, amanhã haverá o jogo do máster do Villa com o máster do
Flamengo. Além disso, o que muito me orgulhou nesse centenário -
aqui está a figura do Marcinho de Amintas, que é ex-jogador do Villa e
vem alicerçando essa parte do máster - foi esse resgate, para o
convívio com a Diretoria executiva do Villa, de ex-jogadores que
estavam afastados. Não afastados por causa de opiniões diversas,
mas afastados porque, muitas vezes, não lhes era feito um convite
mais educado para que estivessem conosco. Então fomentamos essa
condição do máster e temos feito amistosos há dois, três meses. E
agora posso dizer que chegamos para jogar contra o Flamengo,
amanhã, na sexta-feira, sem nenhuma derrota. Vencemos o máster do
América, do Cruzeiro, do Atlético, do Valério Doce, enfim, papamos
todos eles. E amanhã vamos encerrar esse campeonato. Sempre digo
que ganhar ou perder é apenas uma situação, apesar do desejo de
vencer. Como disse, o importante disso tudo é o resgate que fizemos
dos ex-jogadores, que hoje estão presentes, tenham certeza, muito
mais vila-novenses que no passado estiveram.

Queria agradecer a palavra que me foi franqueada e também à Casa
pela homenagem. A família nova-limense está muito satisfeita de estar
aqui, hoje. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino do Villa Nova,

na interpretação do músico César Medeiros.
- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. César Medeiros - Parabéns ao Villa Nova e a toda a família

vila-novense. Que sejam muitos anos mais de alegrias e honras.
Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Cumprimento a todos. Presido esta reunião com muita emoção, a

mesma que o próprio Presidente transmitiu-nos, exatamente porque
vivi em Nova Lima por quatro anos no início da minha missão, em que
fui médico no Hospital Nossa Senhora de Lourdes e morei na Rua
Chalmers, perto do Bicame. Quando falamos em Nova Lima, vemos
na alma como ela é e como está.
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Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento, amigo e
companheiro de Mesa, e que teve a idéia iluminada de fazer uma justa
homenagem ao Leão do Bonfim pelo seu centenário e a quem
parabenizo; amigo João Bosco Pessoa, Presidente do Villa Nova
Atlético Clube, em cuja pessoa cumprimento os demais Diretores
dessa gestão e das passadas nesses 100 anos - eles que deram a
vida por nosso Villa Nova -; Sr. Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito
Municipal da nossa querida Nova Lima e Presidente licenciado do
Conselho Deliberativo do Villa Nova Atlético Clube, para mim amigo e
Prof. Carlinhos; Vereador Luciano Vitor Gomes, Presidente da
Câmara Municipal de Nova Lima, na pessoa de quem cumprimento
todos os Vereadores e ex-Vereadores de Nova Lima e de cidades
vizinhas e irmãs de Nova Lima aqui presentes; Sr. Emanuel Soares
Carneiro, Diretor-Presidente da Rádio Itatiaia e Presidente do
Conselho Deliberativo do Villa Nova Atlético Clube, dessa família da
comunicação tão tradicional em nosso Estado, a quem também
rendemos homenagem, agradecendo a honrosa presença; Sr.
Erivelton Martins, representante dos jogadores do Villa Nova Atlético
Clube, na pessoa de quem prestamos homenagem aos atuais, aos
que estão chegando, aos jogadores másteres e aos ex-jogadores -
com muita alegria, destaco a presença neste Plenário do Dario, o
Dadá Maravilha, cuja importância para a alegria do povo e do torcedor
conhecemos muito bem; e jornalista Sérgio Prates, representante dos
torcedores mineiros, e não só do Villa Nova Atlético Clube, sem os
quais não se valorizam os jogadores. Cumprimento também o colega
e amigo Deputado Carlin Moura, que ontem se tornou cidadão de
Contagem, por merecimento, como disse em mensagem que lhe
enviei; demais autoridades, autoridades do futebol, funcionários da
Casa, imprensa, telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia, público nas galerias, senhoras e senhores.

Antes de iniciar o meu discurso, quero dar o testemunho de que me
casei em Nova Lima, no Santuário Bom Jesus do Matozinhos, em
frente de Honório Bicalho, de modo que essa é a minha segunda
cidade mineira no coração, depois de Curvelo. Morei na Rua
Chalmers, e temos muita alegria toda vez que chegamos a Nova Lima
ou quando se fala dessa cidade.
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A antiga Vila Nova de Lima, hoje a rica cidade de Nova Lima,
importante pólo de serviços e de comércio e que tanto se destaca pelo
patrimônio histórico e cultural, pelas notáveis atrações naturais e pela
admirável qualidade de vida de seus habitantes, tem sua história e
sua origem ligadas à mineração. Certamente, o futebol é parte
fundamental dessa história, e seu grande símbolo é o Villa Nova
Atlético Clube, a quem todo o Estado de Minas Gerais rende hoje a
mais justa das homenagens. Homenagem que é também devida a
toda a população nova-limense, que há um século vem demonstrando
todo o seu carinho e toda a sua fidelidade ao seu time do coração.

Primeiro campeão brasileiro da Série B, vencedor de cinco
campeonatos mineiros e o 4º maior clube em títulos em Minas Gerais,
o Leão do Bonfim, fundado por operários da Mineração Morro Velho
em 28/6/1908, embora segundo quanto data de fundação foi na
verdade o primeiro clube a entrar nos gramados mineiros, no mesmo
dia de sua criação. Seu estádio, batizado com o nome do antigo
dirigente Castor Cifuentes, tornou-se o nacionalmente temido Alçapão
do Bonfim, provocando o respeito e a reverência dos adversários.

Brevemente, graças ao empenho da atual Diretoria do clube,
capitaneada pelo Presidente João Bosco Pessoa, Nova Lima e Minas
Gerais ganharão outro estádio, moderno e de nível internacional.

Logo na entrada da cidade, em terreno doado pela mineradora
AngloGold Ashanti, com projeto do arquiteto Rafael Diniz e ocupando
uma área de 100.000m², com a participação importante da Prefeitura
Municipal de Nova Lima, a nova casa dos torcedores alvirrubros será
inteiramente coberta e atenderá aos padrões das grandes
competições mundiais. Que esta festa do centenário e o novo estádio
tragam mais alegrias e títulos importantes à torcida aguerrida, que tem
no mascote criado por Fernando Pieruccetti, o nosso saudoso
Mangabeira, sua perfeita tradução: o leão determinado e poderoso.
Como dizem as poéticas palavras de seu hino, concebidas pelo Prof.
Luiz Lacerda, o farol da glória haverá de iluminar, também no futuro, o
alvirrubro pendão. E sua leal torcida continuará cantando, com o
mesmo amor e a mais justificada das esperanças: “Villa Nova, tantas
vezes campeão, tu vives dentro do meu coração”. Muito obrigado.

A Presidência, atendendo a solicitação do Deputado Roberto
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Carvalho, fará a leitura do editorial da coluna de esportes do jornal
“Hoje em Dia”, do Rogério Perez, desta quinta-feira, 26/6/2008: “Leão
do Bonfim merece uma grande festa sábado”, que descreve toda a
história do Villa Nova Atlético Clube. (- Lê:)

“Leão do Bonfim merece uma grande festa sábado. O glorioso Villa
Nova Atlético Clube completa 100 anos de emoção, felicidade e
grandes títulos e conquistas para a brava e sensacional gente de
Nova Lima e de toda região da Terra do Ouro. A data precisa é
28/6/2008, e o Clube foi fundado por ingleses, espanhóis e outros
migrantes europeus e os descendentes dos bandeirantes de São
Paulo, mesclados com caboclos, índios e negros. É nesse cadinho -
bom, né? - de culturas, raças e línguas que o Villa Nova Atlético Clube
surgiu para ser o Leão do Bonfim e ter como sede o fantástico Estádio
Castor Cifuentes, o Alçapão do Bonfim. Viva o Leão e a brava torcida
alvirrubra de Nova Lima.

A história do Villa Nova é tão rica que estou juntando alfarrábios
familiares de antigos moradores da Cidade do Ouro e do Bicame -
maior atração da cidade, um aqueduto que resistiu ao tempo e hoje é
um dos cartões postais da mística Nova Lima -, que deve terminar em
um livro, misturando ficção e realidade, com a saga dos imigrantes
espanhóis e de outras nacionalidades, na construção de Nova Lima,
ao derredor da Mina de Morro Velho, a mais profunda do mundo, e
das outras bocas de retirada do ouro que brotava em veios e em
bateias, tornando milionários os proprietários e investidores
internacionais.

A saga do Villa Nova, dos imigrantes e da Perez Family formam o
fulcro do livro romanceado, que já tem título provisório de ‘Os Leões
que vieram da Europa’, mostrando que os leões de verdade são
africanos e de outras regiões, mas o Leão do Bonfim e sua gente
vieram da Europa, especialmente da Inglaterra e também da Espanha,
Itália, Portugal e outros povos importantes para a formação de Nova
Lima, sucesso das minas de ouro e surgimento, graças ao apoio dos
mineiros da Morro Velho e de todos imigrantes.

Pretendo mostrar desde a chegada das levas de imigrantes da
Europa e de outros continentes, todos atrás do trabalho e do
enriquecimento fácil das minas de ouro e também dos garimpos das
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Minas Gerais. A base da saga dos imigrantes serão as levas de
espanhóis que vieram no final dos anos de 1800, fugindo da guerra
Espanha-Cuba, e outros povos vindos; os espanhóis, da Galícia, da
Andalucia e de outras regiões espanholas. Foi de lá que as famílias
Perez e Castro Ramirez vieram, de navio, passando pelo Uruguai, Sul
do Brasil - Rio Grande do Sul e Santa Catarina ou Paraná -, até
chegarem a Minas Gerais, Rio e São Paulo. É a história rica da gente
espanhola, que encontrou nos ingleses, ricos e donos das casas
brancas, que até hoje são um espetáculo à parte na paisagem em
Nova Lima, que precisa ser lembrada e preservada, tendo como fio
condutor a linha castellana e o Villa Nova Atlético Clube.

Brava gente que veio da Europa e de todas as partes do mundo
para fazer Nova Lima e fundar, em 28/6/1908, o inacreditável Leão do
Bonfim, com a camisa igual à do Aston Villa, da Inglaterra, e também
a vermelha e branca do Atlético de Bilbao. Um clube que foi
tricampeão mineiro, campeão estadual em 1951, com uma vitória
espetacular sobre o Atlético, no Estádio Independência, gol do
lendário Vaduca, que devolveu a tristeza provocada nos atleticanos no
título de 1951, com o gol que valeu o título de 1958 para o Galo Carijó,
vencendo o Cruzeiro, em melhor de três, no mesmo Estádio
Independência.

É esse o Villa Nova Atlético Clube, que faz 100 anos no sábado e
merece todas as comemorações da data fantástica. Viva o Leão do
Bonfim e a brava gente de pele, coração, alma, entranhas, cabeça,
tronco e membros vermelhos e brancos. O Leão vai urrar mais alto
neste sábado, com a festa dos 100 anos. Parabéns Villa Nova.
Parabéns, torcida alvirrubra e viva Nova Lima! Em grande estilo...”.

Teremos um “show” logo a seguir, com a presença da Charanga do
Villa e do mascote de campo. A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença.

ATA DA 33ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução dos Hinos
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Nacionais de Portugal e do Brasil - Palavras do Deputado Vanderlei
Miranda - Entrega de placas - Palavras do Sr. Mário Carvalho -
Exibição de vídeos - Palavras do Embaixador Francisco Seixas da
Costa - Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Ademir Lucas - Vanderlei Miranda.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Francisco Seixas da Costa, Embaixador de Portugal no Brasil; e Mário
Carvalho, Diretor-Geral da TAP Brasil e Argentina; a Exma. Sra. Érica
Drumond, Secretária de Estado de Turismo; e os Exmos. Srs. João
Marco de Deus, Cônsul de Portugal em Belo Horizonte; Carlos
Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai em Belo Horizonte; Roberto
Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de
Minas, representando essa entidade; e Deputado Vanderlei Miranda,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Robson Napiêr, Secretário Adjunto de Turismo; Aristóteles
Atheniense, Vice-Presidente da OAB Federal; Baques Wladimir
Sanna, Diretor-Geral do Instituto Estrada Real; Otacílio Ferreira Cristo,
Vice-Cônsul de Portugal; Virgolino Pereira Vilhena, Diretor do Centro
da Comunidade Luso-Brasileira; Paulo César Boechat Lemos,
Presidente da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado
de Minas Gerais; Marco Antônio Borges, Promotor de Justiça titular
junto às varas empresariais de Belo Horizonte; Marco Aurélio Bágio,
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Presidente Emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais; Antônio de Andrade Mendes, Presidente do Centro da
Comunidade Luso-Brasileira; Paulo Queiroga, jornalista,
representando os jornais “O Tempo”, “Pampulha” e “Turismo de
Minas”, a revista “Mercado Comum” e a rádio “Band News”; da Exma.
Sra. Desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, Vice-
Presidente Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho; dos
Exmos. Srs. José Eugênio de Aguiar, Presidente do Sindetur; Antônio
Claret, Diretor-Geral do jornal “MG Turismo”; José Maurício de
Miranda Gomes, Presidente da Abav; da Exma. Sra. Maria de Lourdes
Soares, Presidente do Elos Clube de Belo Horizonte, da Comunidade
Lusíada; do Exmo. Sr. Fernando Joly, apresentador do programa
“Show Vip”; da Exma. Sra. Maria da Graça Martins dos Reis, Vice-
Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil; e dos
Exmos. Srs. José Aparecido Ribeiro, Presidente do Conselho
Consultivo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas
Gerais; e jornalista Luiz Carlos Bernardes, o Peninha, que representa
a Rede Band Minas.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear Portugal pelos

200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil e da
abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional e pela
inauguração, pela Transportes Aéreos Portugueses - TAP -, da linha
aérea entre as cidades de Belo Horizonte e Lisboa.

Execução dos Hinos Nacionais de Portugal e do Brasil
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os Hinos Nacionais de

Portugal e do Brasil, que serão interpretados pelo Coral Luís de
Camões, sob a regência da maestrina Adilude Pereira Passos
Valadão.

- Procede-se à execução dos Hinos Nacionais de Portugal e do
Brasil.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda
Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, meu colega de Parlamento, Deputado Doutor Viana,
representando o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr.
Francisco Seixas da Costa, Embaixador de Portugal; Sr. Mário
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Carvalho, Diretor-Geral da TAP Brasil e Argentina; Exma. Sra. Érica
Drumond, Secretária de Turismo; Exmo. Sr. João Marco de Deus,
Cônsul de Portugal em Belo Horizonte; Sr. Carlos Albérico Villar,
Exmo. Cônsul-Geral do Uruguai em Belo Horizonte; Sr. Roberto
Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de
Minas, representando aquela entidade; Sr. Presidente; Deputados e
Deputadas; caros telespectadores da TV Assembléia; senhores
homenageados e demais presentes, esta reunião tem por objetivo
homenagear Portugal, os 200 anos da chegada da família real
portuguesa ao Brasil, os 200 anos da abertura dos portos brasileiros
ao comércio internacional e a recente inauguração, pela TAP, da linha
aérea entre as cidades de Belo Horizonte e Lisboa.

Nos primeiros anos do século XIX, grande parte da Europa estava
sob o domínio de Napoleão Bonaparte, Imperador francês. Em
novembro de 1807, D. João VI, sua família, funcionários de governo,
criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa
embarcaram em 14 navios com destino ao Brasil. Após uma forte
tempestade, a frota se dividiu. Alguns navios foram aportar na cidade
do Rio de Janeiro, outros na cidade de Salvador, entre estes o que
transportava D. João VI. Foram apenas 34 dias em Salvador. O breve
tempo, porém, não impediu D. João de tomar decisões fundamentais
para destravar a economia brasileira e promover o crescimento da
cidade que, até 1763, foi a primeira Capital do Brasil. Menos de uma
semana após chegar à Bahia, no dia 28/1/1808, o Príncipe Regente
assinou a carta régia que provocou uma verdadeira revolução na
economia brasileira, ao decretar a abertura dos portos do País às
nações amigas de Portugal. Era o fim do monopólio comercial
português com o Brasil e o início das relações comerciais com a
Europa.

A política administrativa de D. João VI era a de um império que
demonstrasse poder, exibisse prestígio e garantisse segurança aos
seus súditos. Assim o Estado português foi todo transferido para o
então Brasil colonial, e foram instalados os ministérios e demais
órgãos da administração pública e Justiça. Em abril de 1808, D. João
revogou os decretos que proibiam a instalação de manufaturas na
colônia, isentou de tributos a importação de matérias-primas
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destinadas à indústria, ofereceu subsídios para as indústrias de lã, de
seda e do ferro, incentivando a introdução de novas máquinas. Criou
também, no mesmo ano, a Biblioteca Real, o primeiro Banco do Brasil,
a Escola de Marinha e a Imprensa Régia. O fim da proibição da
existência de gráficas possibilitou o surgimento de jornais e revistas,
assim como uma relativa circulação de notícias e idéias.

Os portos, ao serem abertos, lançaram pontes que ligaram o Brasil
ao mundo, sem mais a dependência da chancela da coroa, e, sem
dúvida alguma, foi o primeiro passo em direção à globalização. É a
estréia dela, já que o cerne da globalização é a abertura dos
mercados. A visão empreendedora da família real, há 200 anos,
embora motivada, de início, pela existência de um conflito na Europa,
foi o marco da entrada do Brasil no mercado mundial, possibilitando a
criação de novas indústrias, do incremento da literatura e das artes e
do desenvolvimento da ciência.

Na esteira do sentimento desenvolvimentista do povo português, a
quem prestamos nossas homenagens, presenciamos, no último ano,
mais uma iniciativa para estreitar ainda mais os nossos laços como
nação-irmã e de também promover o desenvolvimento econômico de
Minas Gerais. Presto minhas homenagens à TAP, brilhantemente
dirigida por um brasileiro, Sr. Fernando Pinto, e aqui representada
pelo Sr. Mário Carvalho, que recém-inaugurou a linha área Belo
Horizonte-Lisboa, com cinco vôos semanais, sem escalas. No início
de abril, tive a oportunidade de fazer essa viagem, e realmente, para
nós, mineiros, é algo maravilhoso. O bom serviço e a qualidade do
serviço prestado pela TAP devem ser exaltados. Com certeza,
imagino que irá crescer além da expectativa inicial, que não é
pequena. São milhares e milhares de mineiros e brasileiros
transportados para aquele país e vice-versa, fomentando
principalmente a indústria do turismo, em Minas Gerais conduzida
competentemente pela Secretária Érica Drumond. Segundo dados da
Embratur, o recebimento de turistas estrangeiros em Minas Gerais
poderá aumentar em até 20%. Belo Horizonte recebe hoje
aproximadamente 180 mil estrangeiros, e, com a inauguração da nova
linha aérea, estão disponíveis mais 64 mil assentos em cada trecho,
por ano. Não poderia esta Assembléia ficar silente diante de tal
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iniciativa, e é por esse motivo que homenageamos hoje nossos irmãos
portugueses, sempre presentes na história de Minas Gerais.

Ao propor esta homenagem, fazendo uma relação entre o que houve
há 200 anos e hoje, vemos uma feliz coincidência. Há 200 anos, uma
idéia, uma cabeça brilhante como a de D. João VI inseriu o Brasil no
mercado internacional ao abrir os portos. Agora a TAP inaugura um
vôo, abrindo um canal entre o principal aeroporto de Minas Gerais
com Portugal e, conseqüentemente, com toda a Europa, uma vez que
Portugal é conhecido como o portão de entrada da Europa. Para nós,
não se trata apenas da feliz coincidência com o fato acontecido há
200 anos, mas se trata da reedição moderna da história, embora o
incentivo de relações comercias, o estreitamento não é mais moderno
que o anterior. O que D. João VI fez somente poderia vir de uma
mente brilhante como a dele. Só uma mente como a de D. João VI
poderia ser tão vanguardista a ponto de percebermos hoje que o que
entendemos como modernidade ou pós-modernidade, que é a
chamada globalização, na verdade se iniciou em nosso país há 200
anos.

Fica aqui a nossa homenagem, a homenagem desta Casa, em
minhas palavras, que com certeza são muito pobres para expressar
toda a importância deste momento histórico que vivemos aqui, na
Casa do povo mineiro, na Assembléia de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Entrega de Placas
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Exmo. Sr. Francisco Seixas da Costa,
Embaixador de Portugal no Brasil, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Em 28 de janeiro
de 1808, D. João VI, o então Príncipe regente português, assinou a
Carta Régia determinando a abertura dos portos brasileiros ao
comércio com as nações amigas. Essa data marca o início do
comércio exterior no nosso país. A homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais a Portugal, nação-irmã com a
qual o Brasil mantém relações do mais alto nível político e diplomático,
nas comemorações dos 200 anos da abertura dos portos brasileiros”.
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O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida para
fazer conosco a entrega da placa o Deputado Vanderlei Miranda,
autor do requerimento que, com o apoio unânime desta Casa,
suscitou a realização desta reunião especial para prestarmos as duas
homenagens na noite de hoje.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Ato contínuo, convidamos o Sr. Mário Carvalho, Diretor-

Geral da TAP Brasil e Argentina, para receber a segunda placa. A
placa contém os seguintes dizeres: “Graças à oportuna iniciativa da
maior companhia aérea portuguesa, as já excelentes relações entre
Minas Gerais e Portugal são agora fortalecidas. A recente
inauguração do vôo direto entre Belo Horizonte e Lisboa resultará em
inestimáveis benefícios culturais, turísticos e econômicos, tanto para o
Estado quanto para Portugal. A homenagem do Parlamento mineiro à
TAP por esse grande empreendimento, que estreita ainda mais os
laços entre os dois países”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Mário Carvalho

Boa noite. Na pessoa do Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando
o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa,
cumprimento todos os componentes da Mesa, as autoridades
presentes, os representantes da imprensa, as senhoras e os
senhores.

Esta é uma data muito especial para nós, da TAP. Esta homenagem
marca os 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil e
os 200 anos da abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior.
Trata-se de dois fatos extraordinários, que marcaram indelevelmente a
história do País e, por conseqüência, a economia do Brasil. Diante da
grandiosidade desses dois fatos históricos - os 200 anos da chegada
da família real portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos -, a
homenagem à TAP é um fato menor. Por isso, humildemente,
estamos aqui para agradecer a homenagem que nos é prestada e
informar que a linha aérea entre Belo Horizonte e Lisboa já é um
sucesso. Iniciamos, no dia 11 de fevereiro deste ano, a operação
ligando Belo Horizonte a Lisboa, conseqüentemente, Minas como um
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todo e Lisboa, como Europa, com cinco vôos semanais, e contamos,
atualmente, com um bom índice de ocupação. De fevereiro para cá,
transportamos algo em torno de 50 mil passageiros e mais de um
milhão de quilos de mercadorias, tanto na importação quanto na
exportação. O sucesso dos vôos entre Belo Horizonte e Europa
mostram o acerto da TAP em escolher a Capital mineira como uma de
suas bases no Brasil. A partir dessa decisão, Belo Horizonte ficou
muito mais próxima da Europa, por meio de vôos diretos, com muito
mais conforto, realizados em modernos aviões Airbus A330, um dos
mais novos modelos da aviação mundial, que pousam em Lisboa e a
partir dali se conectam, num espaço de 1 hora, no máximo, com as
mais diversas capitais européias.

Com esses números, temos a certeza de estar contribuindo para o
desenvolvimento econômico de Minas Gerais, uma vez que a rota é
bastante utilizada por homens de negócios - empresários, em geral.
Os europeus que conhecem esta região - a Secretária me disse, há
pouco, que já são mais europeus vindo a Belo Horizonte que
propriamente mineiros indo à Europa - sempre ficam surpreendidos e
encantados com a preservação da cultura portuguesa que ainda se
verifica no Estado de Minas, conforme relatos de diversos de nossos
passageiros. No sentido inverso, a TAP contribui para que os
empresários mineiros ampliem seus negócios no continente europeu.
O mundo hoje, cada vez mais globalizado, exige que as economias
modernas tenham essa mobilidade. Mas também temos a satisfação
de saber que, cada vez mais, os brasileiros estão conhecendo as
atrações históricas da Europa, tendo, como portão de entrada,
Portugal. Como disse nosso Presidente Fernando Pinto, na cerimônia
de inauguração do primeiro vôo, em fevereiro passado, aqui, em Belo
Horizonte, é uma ligação direta com o Velho Mundo, que, de imediato,
aquece o turismo, e depois chegam, fatalmente, os investimentos
estrangeiros, trazendo prosperidade ao povo de Minas.

Nossa confiança no Brasil pode ser medida pelos 67 vôos semanais
que a TAP oferece entre o Brasil e a Europa, servindo a oito Capitais
brasileiras. Por isso esta é uma homenagem muito significativa para
nós, da TAP. E, por essa razão, fizemos questão de estar presentes
hoje na Casa do povo de Minas Gerais, tendo em vista o
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reconhecimento dos Deputados e do povo mineiro ao trabalho
desenvolvido pela família TAP - que, para meu prazer, conta com
alguns colegas -, numa iniciativa do ilustre Deputado Vanderlei
Miranda, a quem, uma vez mais, agradecemos.

Em nome da TAP, agradeço, do fundo de meu coração, a
homenagem que nos é prestada neste momento. Nossa
responsabilidade é ainda maior a partir de agora. Fortalecer e ampliar
os laços entre Minas Gerais e Portugal são objetivos que
perseguiremos com férrea determinação. Muito obrigado.

Exibição de Vídeos
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da TAP e, logo após, a um vídeo sobre Portugal.
- Procede-se à exibição dos vídeos.

Palavras do Embaixador Francisco Seixas da Costa
Muito boa-noite, Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Deputado
Vanderlei Miranda, a quem quero agradecer muito comovidamente a
iniciativa que teve em promover esta reunião, ao fazer o requerimento
que permitiu esta homenagem a Portugal e à TAP; Sra. Érica
Drumond, Secretária de Turismo de Minas Gerais, a quem saúdo, e,
na sua pessoa, quero saudar o Governador Aécio Neves, com quem
tive o privilégio de me reunir nesta tarde; Sr. João Marco de Deus,
Cônsul de Portugal em Belo Horizonte. Gostaria também de me
associar, ao me referir ao Cônsul, a nossos amigos e amigas da
comunidade portuguesa e luso-brasileira aqui presentes; Sr. Mário
Carvalho, Diretor-Geral da TAP Brasil e Argentina; Sr. Carlos Albérico
Villar, Cônsul-Geral do Uruguai em Belo Horizonte; Sr. Roberto
Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de
Minas, representando essa entidade.

Antes de mais, reiterando aquilo que disse quando me referi ao
promotor desta homenagem, queria agradecer, em nome do governo
português, a simpatia e a generosidade que tiveram ao promover esta
reunião dedicada a Portugal e ao trabalho que a TAP Portugal fez no
Brasil, especialmente em Minas Gerais.

Antes de falar diretamente das questões que nos trazem aqui hoje,



26

permitam-me dizer uma palavra em memória da Dra. Ruth Cardoso,
na primeira vez em que me dirijo a um público brasileiro. Gostaria de
prestar uma homenagem a essa grande senhora e amiga de Portugal.
Uma senhora com perfil, distinção, dignidade e atitude intelectual que
muito ajudou a representar a imagem do Brasil e cujo
desaparecimento lamentamos muito.

Esta reunião nos permite revisitar o que tem sido, ao longo do ano
de 2008, a comemoração dos 200 anos da vinda da família real
portuguesa e da corte de Portugal para o Brasil. A propósito dessa
aventura naval, se hoje quiséssemos transportar as mesmas pessoas
que vieram em 1807 e 1808, uma vez que não temos marinha
mercante para isso e dadas as limitações do transporte marítimo, a
única possibilidade seria trazê-las na TAP.

Passaram-se 200 anos, e hoje temos a serenidade que o tempo nos
dá e alguma distância do modo como as figuras históricas são
encaradas. O papel do príncipe D. João, mais tarde D. João VI, e toda
ação que desenvolveu, nos 13 anos em que esteve no Brasil,
permitiram, não apenas no Brasil mas também em Portugal - e lá
também muito graças ao Brasil -, fazer uma revisitação mais justa
dessa figura que a história e a memória histórica portuguesa muito
maltrataram. Minha geração foi habituada a olhar para o período da
vinda da corte portuguesa para o Brasil como um tempo negativo na
nossa memória histórica. Hoje em dia, graças à historiografia
brasileira e à análise feita do modo como D. João se comportou aqui,
em termos das instituições que criou e da massa crítica que soube
trazer e que acelerou a própria independência do Brasil, todos nós
olhamos para D. João de outra forma. E olhamos, como o Deputado
Vanderlei disse, como uma personalidade que teve uma visão “avant
la lettre”, relativamente a muito do que se passaria mais tarde.

D. João VI fez a reabertura dos portos em 28/1/1808, e olho sempre
para essa data com um misto de admiração e tristeza, porque neste
ano, quando estava em Salvador comemorando essa data, eu estava
fazendo 60 anos, uma data sempre traumática para qualquer pessoa.
Mas 28/1/1808 marca o início da modernidade econômica do Brasil, o
início da abertura econômica do Brasil ao mundo e o fim de uma certa
travagem que o sistema colonial mantinha e que D. João procurou
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quebrar no sentido de viabilizar as novas e difíceis condições em que
o império português funcionava depois da pressão das tropas
napoleônicas.

Quando olhamos para a ação de D. João VI, não podemos desligá-
la das condições em que se vivia na Europa. Isso nos leva a uma
análise curiosa: perceber que, depois da saída das tropas
napoleônicas de Portugal e da ameaça napoleônica ter desaparecido,
D. João continua a criar no Brasil um conjunto de instituições e a
favorecer o desenvolvimento de tal massa crítica que acabou por
redundar na aceleração da independência do País. Por exemplo, a
vinda da Biblioteca Real é feita já muito depois de as tropas
napoleônicas ameaçarem Lisboa. Esse fato significa, muito
provavelmente - mas isso fica para a especulação dos historiadores -,
que D. João olhava para o Brasil como o centro do futuro império
português. Ao abrir os portos brasileiros, D. João não estava
seguramente a prever que, em 1821 e em 1822, o Brasil se tornasse
independente. Procurava viabilizar o império colonial português, mas,
ao mesmo tempo, estava a dar ao Brasil a sua própria carta de
alforria, sob o ponto de vista do comércio internacional e de sua
abertura ao mundo. Esse aspecto é extraordinariamente importante,
porque, se analisarmos a história econômica do Brasil, veremos que
essa é a divisão fundamental que é preciso sublinhar.

E 2008 é o ano que liga Portugal e Brasil, também porque é quando
celebramos os 400 anos do nascimento do Padre Antônio Vieira, uma
figura que liga os dois países, que faz a ponte entre a nossa língua
comum. Ao longo desses anos, temos assistido a vários momentos no
relacionamento entre Portugal e Brasil. Julgo evidente para todos nós
que, nos últimos 10 anos, eu diria, esse relacionamento tem tido uma
aceleração e uma densidade cada vez maiores. Isso não apenas no
plano político, em que a excelência das relações é mais que notória,
mas também no próprio plano humano, em que hoje temos uma
diferença qualitativa muito grande. Acabado o movimento de
expansão dos portugueses para o Brasil, da imigração portuguesa
para cá, verificamos hoje a existência de uma grande colônia
brasileira em Portugal, o que nos traz uma maneira diferente de o
Brasil olhar para Portugal e uma maneira também diversa de os
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portugueses olharem para os brasileiros.
Esse é um ponto que eu não gostaria de escamotear. Todos

sabemos - e os últimos acontecimentos têm tratado dessa questão -
que há, neste momento, no âmbito europeu, uma reflexão sobre as
questões migratórias. Tal reflexão tem levado a determinadas
propostas e medidas, algumas das quais são contestáveis e
contestadas. Essa reflexão está apenas no início, e obviamente todos
os países europeus têm uma palavra a dar. Mas há um sentimento
crescente em Portugal de que, se a migração para a Europa é um
fator que traz algumas dificuldades, traz também um rejuvenescimento
para a própria Europa, que hoje apresenta taxas de natalidade
negativas e que precisa de imigrantes. Devemos nos perguntar se, ao
precisar de imigrantes, a Europa não terá de optar por origens de
imigrantes, por países e por trazer aqueles cuja matriz cultural não
seja conflitante com a nossa própria matriz cultural. Nesse caso, é
óbvio para todos que o Brasil é uma dessas origens que devemos
privilegiar. Essa, portanto, é uma questão que constará na nossa
agenda nos próximos tempos, quer bilateral, quer multilateral. Porém,
como disse, não gostaria de escamoteá-la, porque é preciso
discutirmos tais questões abertamente.

Os últimos anos nos trouxeram também um salto qualitativo muito
grande em matéria econômica, quer em nível dos investimentos
portugueses no Brasil - menos, infelizmente, que os investimentos
brasileiros em Portugal -, quer em nível do comércio, em que as taxas
de crescimento têm sido cada vez maiores para os dois lados, embora
com um manifesto saldo favorável ao Brasil, o que é natural, levando
em conta os tipos de produtos que o Brasil exporta para a Europa.

Quero dizer que esse saldo poderia ser melhor, se a Europa
pudesse ser mais aberta em relação aos produtos agrícolas
brasileiros. Digo isso com toda candura, pela simples razão de que
Portugal não se beneficia diretamente da política agrícola comum
européia, que o Brasil tanto esquece. Portugal é um contribuinte
líquido da política agrícola comum, paga mais do que recebe. Se os
produtos brasileiros agrícolas, de todas as origens, entrassem na
Europa a preços mais baixos, pagaríamos menos do que pagamos,
graças ao fechamento da própria Europa. Essa é uma questão que
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não é dita normalmente em público, mas assumo o que digo com a
maior tranqüilidade.

Tivemos também, nos últimos anos, um surto importante em matéria
de turismo, que teve uma expressão maior nos Estados do Nordeste,
com a procura do chamado sol e praia. Hoje em dia, julgo que o
turismo português para o Brasil começa a se diversificar e a procurar
outras condições. O Brasil vive, hoje ainda, em sua infância do
turismo. Ele teve, no ano passado, 5.500.000 turistas. Portugal teve
14 milhões de turistas. O Brasil tem muito a crescer no turismo e, em
particular, fazer esse aquecimento numa época em que há um maior
cuidado com as questões ambientais, com a preservação do
patrimônio. O Brasil pode ter no turismo um futuro extremamente
importante. E Portugal tem também estado presente na outra vertente
do turismo, isto é, nos equipamentos turísticos no Brasil, em particular
na hotelaria, nos “resorts”. Todo esse trabalho teve por trás - e agora
me refiro ao segundo homenageado desta sessão - o magnífico
trabalho que a TAP fez, ao longo desses anos, no Brasil, tendo na sua
direção Mário Carvalho, sob a direção do brasileiro Fernando Pinto,
que agora já perdeu a concorrência para o Scolari. Antigamente, era
uma dos brasileiros mais populares em Portugal. Agora está sozinho
no mercado.

A TAP tem sido, manifestamente, a grande auto-estrada brasileira
para a Europa. Tem-se consagrado como um elemento e um parceiro
fundamentais para o desenvolvimento de muitos Estados. É muito
interessante que a TAP tenha aberto sua linha para Minas Gerais,
para Belo Horizonte. Estar em Minas é muito bom. Os portugueses
ficaram por aqui depois de D. João. Acho que os portugueses, para se
reencontrarem com sua história, têm de vir a Minas. Costumo dizer
aos meus colegas diplomatas que aprendi que não se consegue ser
diplomata português sem viver alguns anos no Brasil. Só conseguimos
perceber verdadeiramente Portugal depois de vir aqui, depois de estar
aqui há algum tempo. Os portugueses têm oportunidade de vir para
um turismo novo, para o turismo histórico. Minas Gerais oferece
exatamente isso, a possibilidade de fazer um turismo que já não existe
em Portugal. Temos somente alguma memória desse Portugal. Ao
chegarmos aqui, temos uma comovida memória, ao nos
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confrontarmos com as cidades históricas de Minas Gerais. Esse é um
momento fundamental para termos esse relacionamento cultural. É
muito importante esse relacionamento, porque isso está no futuro das
relações brasileiras.

Quero, mais uma vez, agradecer a gentileza desta homenagem.
Com o maior dos gostos, estou aqui em visita oficial. A um
conterrâneo que comentava que eu vinha pouco a Minas, disse que
isso não era verdade, porque este é o Estado que mais visito no
Brasil. Venho clandestinamente como turista. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao Grupo Folclórico

Gil Vicente, que apresentará danças regionais portuguesas.
- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Francisco Seixas da Costa, Embaixador de Portugal no

Brasil, Minas Gerais o recebe de braços abertos - que continue
sempre a nos visitar, pois é uma honra para todos -; Mário Carvalho,
Diretor-Geral da TAP Brasil e Argentina; admirável e competente Érica
Drumond, Secretária de Turismo, minha amiga e representante do
Trade Turístico; Exmos. Srs. João Marco de Deus, Cônsul de Portugal
em Belo Horizonte, pessoa jovem, que, em pouco tempo, conquistou a
amizade dos belo-horizontinos; Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do
Uruguai em Belo Horizonte, é uma alegria renovada revê-lo; amigo
Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial
de Minas Gerais, representando essa entidade, na pessoa de quem
cumprimento as demais autoridades. Cumprimento, especialmente,
meu amigo Deputado Vanderlei Miranda, que teve essa feliz idéia, o
momento iluminado de apresentar o requerimento que deu origem a
esta homenagem, apoiado por unanimidade. Cumprimento ainda o
Coral Luís de Camões, sob a regência da maestrina Adilude Pereira
Passos Valadão, que nos brindou com os Hinos Nacionais de Portugal
e do Brasil; e o extraordinário Grupo Folclórico Gil Vicente, pela
brilhante apresentação. Parabéns e nossos agradecimentos.
Cumprimento os demais na pessoa do meu vizinho, o Sr. Salvador
Mota, aqui presente, que com sua simplicidade nos dá um exemplo
brilhante, pois, já aposentado, continua trabalhando e ainda faz
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faculdade, o que muito nos alegra e serve de exemplo.
Telespectadores da TV Assembléia, funcionários da Casa, imprensa.

“As mulheres com um choro piedoso,/ os homens com suspiros que
arrancavam./ Mães, esposas, irmãs, que o temeroso/ amor mais
desconfia, acrescentavam/ a desesperação, e frio medo/ de já não nos
tornar a ver tão cedo.” Esses tão belos versos que traduzem a
angústia e a ânsia da despedida são de Luís de Camões, o
fundamental poeta de nossa língua. Descrevem o embarque dos
navegantes que partiam de Lisboa rumo à Índia na tão famosa viagem
de Vasco da Gama e que mudou, para sempre, a história do mundo.

Um sentimento semelhante com certeza invadia os corações de
milhares de portugueses que, no dia 27/11/1807, acompanhando sua
família real, deixavam o mesmo porto, pela foz do Rio Tejo.
Acossados pela iminente invasão da marinha francesa, o Príncipe D.
João e a Rainha D. Maria, à frente de uma multidão de nobres,
funcionários da corte e criados, sem saber quanto tempo ficariam no
Brasil, embarcaram em botes a remo para os navios que os levariam
ao novo mundo. Foi uma viagem difícil, preparada às pressas e sem
muita ajuda da natureza, pois vendavais e tempestades dispersaram a
frota e provocaram muito enjôo nos passageiros.

Mas, quando, em janeiro do ano seguinte, D. João, antes de seguir
para o Rio de Janeiro, aportou na Bahia, desde o primeiro momento
se encantou pelo Brasil. Talvez por isso a tão difícil viagem resultaria
tão decisiva para nossa história quanto aquela de Vasco da Gama foi
para a civilização ocidental. Ainda em Salvador, D. João abriu nossos
portos para o comércio internacional, além de autorizar a construção
de um hospital, de várias fábricas e de nossa primeira escola de
Medicina.

A posterior chegada ao Rio de Janeiro traria a instalação das
primeiras instituições que transformariam a acanhada colônia em um
país pronto para a independência. A imprensa régia e o Banco do
Brasil, juntamente com a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico,
aprimorariam nossa identidade de povo em formação, ao mesmo
tempo que nossa vida cultural receberia o afluxo da missão artística
francesa, com a presença em nosso solo de Taunay, Debret e
Montigny.
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Além de nos legar a independência, realizada pelo Príncipe D.
Pedro, depois nosso primeiro Imperador, a conseqüência da presença
da família real no Brasil nos garantiria a unidade nacional, pois, a
partir do Rio de Janeiro, centralizou e ligou os diversos núcleos
coloniais, esparsos pelas diversas capitanias e sem maior
comunicação entre eles.

No ano em que comemoramos 200 anos dessa emblemática viagem
que definitivamente entrelaçou as culturas brasileira e portuguesa,
vem a TAP Portugal, uma das mais seguras linhas aéreas do mundo,
tornar mais firmes nossas relações. Desde o início do ano, Belo
Horizonte e Lisboa unem-se diretamente pelo vôo que deixa Confins e
aterrissa na Capital portuguesa sem nenhuma escala. Dessa vez pelo
ar e com o conforto das mais modernas aeronaves, podemos
atravessar, como se fôssemos pássaros, livres de tempestades e
vendavais, o vasto oceano, que, antes de ser conquistado pelas naus
portuguesas, foi poeticamente tratado por Camões como “mares
nunca dantes navegados”.

Assim, do mesmo modo como, desde o primeiro momento em que
pisam num avião da TAP, os mineiros são bem-vindos a Portugal, são
nossos irmãos lusitanos, que tomam o caminho inverso, bem-vindos a
Minas Gerais.

Nesses séculos de história em comum, mineiros e portugueses
aprenderam bastante uns com os outros. Os templos portugueses
foram perenizados pelo ouro de nossas minas. Aqui temos, em
compensação, a criação, com nossa originalidade, do último ramo do
barroco português, na arte e na arquitetura de Aleijadinho.

Hoje a presença da TAP é tão importante na vida de Minas quanto a
abertura comercial de nossos portos, há 200 anos; daí a razão desta
homenagem, sobretudo um grande momento de confraternização
entre mineiros e portugueses. 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 especial de segunda-feira, dia 30, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E

OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
16ª LEGISLATURA, EM 4/5/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlin Moura e Gustavo Valadares, membros da Comissão de
Participação Popular; os Deputados Gustavo Valadares e Djalma
Diniz, membros da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gustavo Valadares, declara aberta a reunião, e informa que não há
ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião dessas Comissões. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, o cronograma de pavimentação asfáltica das estradas que
ligam Peçanha às cidades de Coroaci, Virgolândia, Nacip Raydan e
Marilac. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Arnaldo de Oliveira Braga, Prefeito Municipal de Virgolândia;
Carlos Fernando Ferrarezi Guimarães, Coordenador do DER da
Regional de Guanhães, representando Fuad Jorge Noman Filho,
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Wallen
Alexandre Medrado, Assessor da Diretoria do DER-MG e membro da
Unidade de Apoio Gerencial do Proacesso, representando José Elcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Walter de Almeida,
Prefeito Municipal de Coroaci; Edmilson Valadão, Prefeito Municipal
de Marilac; Osvaldo Maria de Figueiredo, Vice-Prefeito de Nacip
Raydan, representando Floriano Santos Braga, Prefeito Municipal;
Héber Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Virgolândia e o
Deputado Federal João Magalhães, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin
Moura, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta destas comissões, com edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Eros Biondini, Presidente - Carlin Moura.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao jornal “Primeira Linha” por seus 11 anos de

funcionamento (Requerimento nº 2.533/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Sr. Walcysneu Carlos Macedo de Oliveira,
Presidente do jornal “Hoje em Dia”, pelo recebimento do título de
Cidadão Honorário do Estado (Requerimento nº 2.549/2008, do
Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Sr. José Aparecido Gomes Rodrigues
pelos excelentes serviços prestados como Presidente do Sindicato
dos Promotores e Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais
(Requerimento nº 2.565/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Sra. Érica de Fátima Matuzinhos Ribeiro
Lisboa por sua eleição como Presidente do Sindicato dos Promotores
e Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais para o biêncio
2008 / 2010 (Requerimento nº 2.567/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de aplausos a Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte e Grão-Chanceler da PUC Minas, por
sua eleição como membro da Academia Mineira de Letras
(Requerimento nº 2.572/2008, do Deputado Célio Moreira).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008
Às 15h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico
Uejo, 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 Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir a utilização da palma na alimentação humana e animal e
mecanismos de incentivos a sua produção e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofício do Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, indicando o Sr. Amadeu
Vasques Tavares de Quadros, para representá-lo nesta audiência
pública. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Amadeu Vasquez Tavares Quadros, Coordenador de
Bovinocultura da Unidade Regional da Emater de Almenara,
representando os Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e José Silva Soares,
Presidente da Emater; Afonso Damásio Soares, Superintendente
Técnico da Faemg, representando o Sr. Roberto Simões, Presidente
da Faemg; Rodrigo Pontes, Assessor Técnico da Faemg; Mário
Borba, Presidente da Federação da Agricultura do Estado da Paraíba-
Faepa -, e na oportunidade, representa o Sr. Luiz Alberto Amorim,
Coordenador do Sebrae no Estado da Paraíba, 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 das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 19/6/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. José Maria, Presidente da Câmara
Municipal de Paracatu, solicitando a esta Comissão tomada de
providências com relação a denúncia de prisão ilegal e espancamento
de Cleomar Gonçalves Lima, supostamente cometido por policiais
civis; Fábio Vieira da Silveira, solicitando a esta Comissão tomada de
providências com relação aos maus-tratos sofridos pelo Sr. Fábio
Pereira de Andrade, custodiado no Presídio Regional de Governador
Valadares; Alair Soares Mendonça, Juiz de Direito da Secretaria da
Vara de Execuções Criminais e Fiscais da Comarca de Teófilo Otôni,
encaminhando, para tomada de providências, cópia integral do
procedimento referente ao comunicado de invasão policial à Apac de
Teófilo Otôni; Milton Valentino Cruz Júnior, de Viçosa, pedindo ajuda a
esta Comissão para o seu processo criminal nº 77335-1; Arlindo
Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados, informando que o
Projeto de Lei nº 5.829/2005, que dispõe sobre a criação de 400
Varas Federais destinadas à interiorização da Justiça Federal de
Primeiro Grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais no
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País e dá outras providências, está pronto para fazer parte da Ordem
do Dia do Plenário daquela Casa Legislativa; três exemplares do livro
“Informe 2008 - Anistia Internacional - O Estado dos Direitos Humanos
no Mundo”; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”
na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Alberto
Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2); Fabrício Torres
Sampaio, Subsecretário de Transportes (2); Cel. PM Alexandre Salles
Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Aluísio
Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do Ministro dos
Transportes; Sérgio Nascimento, Presidente da Ação Brasil para
Todos - Abrat -, entidade reconhecida como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, apresentando seu
projeto Quando a Oportunidade Faz a Diferença, voltado para a
defesa da igualdade racial; e Orlando Adão, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado (2) (12/6/2008). O Presidente acusa o recebimento
do Projeto de Lei nº 2.407/2008, em turno único, para o qual designou
como relator o Deputado Luiz Tadeu Leite. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (10),
em que solicita seja encaminhado à Promotoria de Justiça da
Comarca de Nepomuceno pedido de apuração de responsabilidade
pela lesão causada no detento André da Silva Miranda, assim como o
acompanhamento do processo criminal em que este figura como
parte; seja encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte pedido de providência relativo à abertura de procedimento
investigatório da conduta do médico Marivan Pereira Alves no
atendimento da paciente Deusilene Marinho Pereira, que alega ter
sido submetida a situação vexatória, ter sido atendida sem a prévia
assepsia e ter sido verbalmente agredida pelo profissional; seja
formalizada a participação dos membros desta Comissão na
estruturação da Conferência Estadual de Direitos Humanos em agosto
deste ano, bem como seja feito agendamento de reunião desta
Comissão, com a participação da Subsecretaria de Estado de Direitos
Humanos, para iniciar a formatação dessa conferência; seja agendada
reunião dos membros desta Comissão com o Delegado Chefe da
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Polícia Civil do Estado, para tratar das ameaças sofridas por familiares
de João Calazans, assassinado no assentamento Chico Mendes II, e
sejam convidados a participar dessa visita representantes da
Comissão Pastoral da Terra de Caratinga e as pessoas ameaçadas;
seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de
providência para a oitiva de testemunhas apresentadas pelos
familiares de Wesley Alvarenga Rangel, no processo investigatório em
que este figura como vítima de agressão por parte de policiais
militares, em 3/1/2008, no Bairro Vila Maria; seja encaminhado à
Corregedoria da Polícia Civil pedido de providência para a apuração
dos fatos relatados pela Sra. Aliete Conceição Rangel, que alega ter
sido destratada na 4ª Delegacia de Plantão da Seccional Leste de
Polícia Civil, onde seu filho foi encaminhado após ter sido detido por
policiais militares; seja realizada visita à Penitenciária Nelson Hungria,
para realizar a oitiva do ex-policial José Lúcio de Oliveira Milagre, que
se encontra no cumprimento de pena nesse estabelecimento prisional;
seja realizada visita à cadeia pública de Governador Valadares, para
conhecer a situação de guarda de presos no local e verificar
denúncias de conduta abusiva por parte de agentes penitenciários;
seja realizada visita ao Comandante-Geral da PMMG, para discutir a
atuação de policiais militares em bairros de Belo Horizonte, bem como
requerer cópia do depoimento de testemunhas no 5º Batalhão de
Polícia Militar, além de informações sobre a situação do Sargento PM
Edson Franco Andrade; seja realizada reunião desta Comissão com a
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, no dia 19/8/2008, para
tratar de assuntos relativos aos direitos humanos; João Leite (4), em
que solicita visita ao Bairro Salgado Filho, para averiguar fatos
relatados nesta Comissão, sobre conflitos entre a comunidade e
policiais militares responsáveis pelo patrulhamento do bairro; seja
encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providência
tendo em vista fatos relatados a esta Comissão em 12/6/2008,
referente a conflitos ocorridos entre a comunidade do Bairro Salgado
Filho e policiais militares responsáveis pelo patrulhamento do local;
seja realizada audiência pública para debater o transporte alternativo
de passageiros no Estado; seja realizada audiência pública para
debater a situação dos lavadores e guardadores de veículos em Minas
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Gerais, bem como a atuação do sindicato representante da categoria;
Domingos Sávio e João Leite, em que solicitam reunião conjunta de
audiência pública, desta Comissão com a de Assuntos Municipais e
Regionalização, para debater a implantação do aterro sanitário do
Município de Divinópolis. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - Ruy Muniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE LEI Nº 2.579/2008

Altera o valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O valor do índice básico utilizado para o cálculo dos

vencimentos dos servidores da Assembléia Legislativa, previsto no art.
5º da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, passa a ser de R$381,03
(trezentos e oitenta e um reais e três centavos).

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de recursos orçamentários da Assembléia Legislativa.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: Com foco na Emenda à Constituição nº 19, de 4/6/98,

que consagrou a eficiência como princípio constitucional da
administração pública, a Assembléia Legislativa tem implementado
ações importantes para atingir graus cada vez mais elevados de
eficiência, eficácia e produtividade no desempenho de sua missão
institucional.

Como resultado da busca de alternativas mais favoráveis e
convenientes para o desenvolvimento das atividades administrativas e
levando em conta a política de redução de gastos em curso na Casa,
verificam-se resultados positivos em todos os setores, conforme
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demonstram os relatórios de avaliação setorial, apurados com base
nos indicadores de desempenho e nos planos de metas
estabelecidos. Tais relatórios reafirmam o êxito do Processo de
Apuração do Resultado Setorial, método que permite aferir
quantitativa e qualitativamente as atividades de cada setor, por meio
de parâmetros como qualidade, prazo, volume, eficiência, custos e
satisfação do usuário ou do destinatário.

Em decorrência, pois, da própria Emenda à Constituição nº 19, que
preconiza a implantação de uma política de qualificação do servidor,
vinculando requisitos meritocráticos e satisfatório desempenho das
funções à progressão funcional, a Mesa da Assembléia apresenta a
proposta de alteração do valor do índice básico dos vencimentos dos
servidores da Secretaria, em reconhecimento da participação do
servidor no atingimento das metas institucionais do Poder Legislativo.

No que diz respeito aos aspectos fiscais, verifica-se a estrita
observância desta Casa às determinações do art. 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que restringe a 2,2272% o percentual das
despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida para a
Assembléia Legislativa. Conforme se depreende do último Relatório
de Gestão Fiscal da Assembléia, publicado no “Diário do Legislativo”
de 30/5/2008, o gasto da Secretaria da Assembléia Legislativa na área
de pessoal foi de 1,3557% em relação à Receita Corrente Líquida,
enquanto seu limite prudencial é de 2,1158%. E isso sem a dedução
de inativos e pensionistas. Como se vê, as despesas com pessoal na
Secretaria da Assembléia encontram-se abaixo até mesmo do limite
prudencial, evidenciando que a administração da Casa tem feito uma
gestão austera e eficiente, não se descuidando de investir na
capacitação e na qualificação de seus servidores, de modo a
assegurar a excelência da qualidade nos serviços prestados.

Cabe salientar ainda que o projeto que ora se apresenta não veicula
aumento de salário, mas recomposição dos valores remuneratórios
pelos índices de inflação acumulados em exercícios anteriores, de
modo a buscar a manutenção do poder de compra dos servidores. Tal
medida visa, ao final, resguardar a produtividade da atuação deste
Parlamento com foco na Emenda à Constituição nº 19, que preceitua
o preparo e a valorização do servidor como mecanismo para a
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melhoria da gestão pública.
Com fundamento nas razões expostas, solicitamos aos nobres

parlamentares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento
Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.587/2008
Altera o art. 7º da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de 2000, que

estabelece condições para a realização de concurso público e dispõe
sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da
Assembléia Legislativa - CFAL -, e dá outra providência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 7º da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - O servidor aprovado em concurso público e nomeado para

cargo de provimento efetivo submeter-se-á, depois de empossado, ao
Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL -, a ser ministrado pela Escola do Legislativo, nas
condições estabelecidas em regulamento.”.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogados os arts. 3º e 8º a 15 da Resolução nº

5.195, de 2000.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: No uso das competências que lhe confere o art. 79, VII,

“d”, do Regimento Interno, a Mesa da Assembléia apresenta este
projeto de resolução, que tem como finalidade alterar o art. 1º e
revogar alguns dispositivos da Resolução nº 5.195, de 4/7/2000, que
estabelece condições para a realização de concurso público e dispõe
sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da
Assembléia Legislativa - CFAL. Essas modificações derivam da
necessidade de se proceder a pequenos ajustes na referida norma.

Busca-se, com a alteração, uma adequação no texto da
Resolução nº 5.195, dispondo que o CFAL será ministrado pela
Escola do Legislativo nas condições estabelecidas em regulamento, e
não, nas dessa resolução. Isso se justifica porque a própria Resolução
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nº 5.195, nos arts. 10 e 12, estabelece que o CFAL terá a elaboração
de seu programa e sua coordenação-geral disciplinadas em
regulamento, questões que de fato foram resolvidas com
especificidade na Deliberação da Mesa nº 2.223, de 18/12/2001, que
regulamenta de forma geral o mencionado Curso.

Essas são, portanto, as razões do projeto que ora submetemos à
apreciação dos nobres parlamentares.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTO
Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja atribuído regime de

urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 2.579/2008.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.392/2008

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos para

conservação, manutenção, proteção e restauração de edificações
declaradas como patrimônio cultural, histórico e artístico do Estado de
Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Serão destinados recursos na Lei Orçamentária de 2009

para concessão de bolsas de estudo aos alunos matriculados nas
Escolas Famílias Agrícolas mineiras, de acordo com o Decreto nº
43.978, de 3/3/2005, que regulamenta a Lei nº 14.614, de 31/3/2003,
que institui o programa de apoio financeiro à Escola Família Agrícola
do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 3
Dê-se ao § 1º do art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - (...)
§ 1º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as
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políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de ampliação e melhoria da infra-estrutura e de
crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque
produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços com sede
no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação,
às atividades de silvicultura, à agricultura familiar e à agricultura
urbana, de acordo com a Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João
Justificação: A Lei nº 15.973 dispõe sobre a Política Estadual de

Apoio à Agricultura Urbana, não sendo aplicada à agricultura familiar,
uma vez que são conceitos e públicos distintos. A agricultura urbana é
aplicada às populações que habitam as zonas urbanas dos
Municípios, para aproveitamento de espaços nas cidades que sejam
agricultáveis ou em que possa ser desenvolvida a criação de
pequenos animais.

Propomos a incorporação da expressão “agricultura urbana”, no
artigo objeto desta emenda, para ter consonância com o verdadeiro
objetivo da legislação citada e efetividade na elaboração das diretrizes
da Lei Orçamentária de 2009.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos para

implantação da política estadual de incentivo às microdestilarias de
álcool e beneficiamento de produtos derivados da cana-de-açúcar no
Estado de Minas Gerais, conforme dispõe a Lei nº 15.456, de
12/1/2005.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 conterá programas que

incluam:
I - a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das



44

mulheres, com ações voltadas ao acesso à escolarização, à inclusão
de mulheres vulnerabilizadas e ao atendimento materno-infantil, em
consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
estabelecidos pelas Nações Unidas.

II - a promoção da agricultura familiar, da educação e da proteção ao
meio ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável para os
homens, as mulheres e as minorias étnicas, como quilombolas e
indígenas, que vivem nas zonas rurais do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 6
Acrescente-se o seguinte inciso art. 8º:
“Art. 8 - (...)
XVI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na execução da

política estadual de segurança alimentar e nutricional, conforme o
disposto na Lei nº 15.982, de 19/1/2006.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 7
Dê-se ao “caput” do art. 36 a seguinte redação:
“Art. 36 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponível na internet, na página oficial da Seplag, para acesso de
toda a sociedade, os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de
orçamento anual, bem como suas respectivas leis e a execução
orçamentária dos projetos estruturadores previsto no Plano Plurianual
de Ação Governamental.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 8
Dê-se ao inciso VII do art. 41 a seguinte redação:
“Art. 41 - (...)
VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável

à microempresa, ao agricultor familiar, à empresa de pequeno porte e
às cooperativas;”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
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Padre João
EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

execução de programas de incentivo à prática da agricultura orgânica
e sua divulgação.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 10
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

execução de programas de incentivo à fruticultura, de acordo com o
disposto na Lei nº 15.909, de 21/12/2005.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 11
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

execução de programas de fornecimento de mudas de árvores nativas
para recuperação de matas de topos e ciliares.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 12
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 deverá conter os recursos

necessários para instalação de câmpi regionais de ensino, pesquisa e
extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - no
Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 13
Acrescente-se o seguinte inciso IX ao § 2º do art. 36:
“Art. 36 - (...)
§ 2º - (...)
IX - Os recursos destinados ao Fundo para a infância e a

adolescência - FIA - e ao Fundo Estadual de Assistência Social -
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Feas”.”.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 14
Acrescente-se ao inciso VII do § 2º do art. 36 a expressão

“especialmente o Programa Minas Sem Fome com ênfase à
Agricultura Familiar”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 15
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 deverá conter os recursos

necessários para aquisição de máquinas agrícolas e equipamentos
agroindustriais para associações ou cooperativas rurais, para
prestação de serviços comunitários.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 16
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 deverá conter os recursos

necessários para construção, reformas e obras de melhoramentos em
parques de exposições ou estabelecimentos comunitários rurais.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 17
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 deverá conter os recursos

necessários para apoiar programas e a manutenção dos conselhos
tutelares, para o bom desempenho de suas atribuições”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 18
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 deverá conter os recursos

necessários para programas direcionados às Apaes.”.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
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Domingos Sávio
EMENDA Nº 19

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária instituirá dotação específica para a

execução e a operacionalização de programas voltados à preservação
do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável nas principais
lâminas d'água do Estado.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 20
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - As empresas estatais dependentes não poderão programar

despesas de investimentos com recursos diretamente arrecadados,
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade integral
do Tesouro Estadual.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 21
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para execução e

operacionalização de programas e projetos de geração de
tecnologias, de conhecimento, de informações e de infra-estrutura que
visem a atender demandas emergenciais e estratégicas de pesquisa e
experimentação do agronegócio no Estado.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente

para a produção agrícola do País; no entanto o aparecimento de
novas pragas e doenças tem causado enormes prejuízos à agricultura
e à pecuária nacionais. Entre estas pragas estão o bicudo do
algodoeiro, que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a
ferrugem do café e outras. Para combater pragas e doenças, são
necessárias ações governamentais de caráter emergencial, e o
desenvolvimento de tecnologias é uma das principais ações a ser
incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem asiática da
soja e a sigatoka-negra, além de outras, se apresentam como
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ameaças às agriculturas mineira e nacional. Essas doenças causam
perda na qualidade dos produtos e podem atingir até 40% da
produção.

Com relação às demandas estratégicas, destaca-se, entre outras, a
de produção e utilização de biocombustíveis, ambientalmente
desejáveis, porém ainda carentes de tecnologias totalmente
dominadas e disponíveis.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais
e estratégicas não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos
de editais de apoio financeiro para as diversas instituições de
pesquisa, e estas não podem prescindir de recursos orçamentários
para custeio de projetos, pelo menos para aqueles de caráter
emergencial e estratégico.

EMENDA Nº 22
Acrescenta-se onde convier:
"Art. ... - Dos recursos correspondentes a 1% (um por cento), no

mínimo, da receita corrente ordinária do Estado destinados à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Fapemig -, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por
ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) a financiamento de projetos de pesquisa
desenvolvidos por instituições estaduais.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: Os critérios adotados, até hoje, pela Fapemig, na

destinação de recursos para o financiamento de projetos de pesquisa,
têm atendido parcialmente às necessidades de pesquisas do Estado,
o que leva essa Fundação a tornar-se uma das grandes financiadoras
de ciência e tecnologia das instituições federais com sede em Minas
Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como principal
atribuição resolver os problemas e as demandas tecnológicas que
aqui se apresentam. A destinação de 25%, no mínimo, dos recursos
às instituições estaduais de pesquisa, possibilitará o atendimento a
essas demandas, bem como atrairá parcerias, que trarão recursos
externos, como reforço à ciência e à tecnologia em Minas Gerais.

EMENDA Nº 23
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Acrescenta-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2009 deverá conter

os recursos necessários para instalação de câmpi regionais de ensino,
pesquisa e extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais -
Uemg - em Municípios do Estado.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a instalação de

vários câmpi da Uemg em Municípios mineiros, priorizando-se o
ensino superior no Estado.

EMENDA Nº 24
Acrescenta-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo implantará política estadual de

segurança pública.”.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é viabilizar a criação de uma

política estadual de segurança pública que possibilite a análise e o
tratamento diferenciado da criminalidade nos Municípios mineiros.

EMENDA Nº 25
Acrescenta-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2009 deverá conter

os recursos necessários para programas direcionados à Política
Estadual do Idoso.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a inserção de

recursos na Lei Orçamentária - exercício de 2009 - para
implementação de programas direcionados exclusivamente à pessoa
idosa.

EMENDA Nº 26
Acrescenta-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2009 deverá conter

os recursos necessários para apoio aos Municípios integrantes da
Região Metropolitana de Belo Horizonte na implantação de unidades
básicas de saúde.”.
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a ampliação das

unidades básicas de saúde na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, tendo em vista a crescente demanda motivada pelo
aumento populacional dos Municípios integrantes.

EMENDA Nº 27
Dê-se ao quadro do Anexo I a seguinte redação:
* - O quadro mencionado acima foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 2.7.2008.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Ronaldo Magalhães
Justificação: O programa Minas Olímpica, lançado no ano de 2006,

vem atendendo, desde sua implantação, a diversos Municípios, com o
objetivo de estruturar um sistema de apoio e aprimoramento da prática
esportiva. A ação “Campos Verdes” tem tido função basilar em todo o
processo, revitalizando campos de futebol amador para oferecer
atividades esportivas e de lazer melhores às comunidades atendidas
pelo programa.

A revitalização desses espaços tem importante função no seio da
sociedade, não apenas para oferecer melhores condições da prática
esportiva aos usuários, mas também pelo importante fator de
agregação social que o futebol exerce em uma comunidade. Um
campo revitalizado reforça os laços de integração social, já que passa
a ser destinado a outras atividades, como aulas de futebol para
crianças e adolescentes, e a realização de festas e outros eventos
populares.

Em nosso entendimento, a meta fixada para o ano de 2009 fica
aquém da necessidade de muitas comunidades, tanto no interior
quanto nas regiões metropolitanas do Estado. Dessa forma,
sugerimos que a meta seja dobrada, visando a atender aos clubes
amadores e às associações de bairro que mantém esforçadamente
um campo de futebol.

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 28
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o

cumprimento do disposto no Decreto nº 32.649, de 13 de março de
1991, que regulamenta a Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, com
redação dada pela Lei nº 10.419, de 16 de janeiro de 1991, que
concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às
pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.

Parágrafo único - A Lei Orçamentária deverá priorizar a previsão de
orçamento para a realização do convênio de que trata o art. 11 do
decreto supracitado.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Há mais de uma década os idosos e os deficientes

físicos, mentais e visuais lutam por seu direito de obter passe-livre nos
transportes coletivos intermunicipais, conforme dispõe a Lei nº 9.760,
de 1989.

As exigências para que o poder público tome as devidas
providências no tocante à concretização dessa lei advêm de todos os
setores da sociedade.

O art. 11 do Decreto nº 32.649 dispõe que, para o cumprimento
dessa lei, o Estado deverá celebrar um convênio com as empresas de
transporte coletivo intermunicipal, estabelecendo condições para
assegurar-lhes a indenização relativa aos custos decorrentes da
concessão de passe livre; porém, segundo informações do próprio
Poder Executivo, ainda não foi possível viabilizar a aplicação da lei,
porque não está prevista fonte orçamentária.

Assim, com o intuito de suprimir esse problema, apresentamos esta
emenda e pedimos o apoio do ilustre relator.

EMENDA Nº 29
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária discriminará, em categorias de

programação específicas, as dotações destinadas:
I - ao estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil

que atuam na recuperação de dependentes químicos e de crianças e
adolescentes de rua;
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II - às atividades instituídas pela Lei nº 15.296, de 5 de agosto de
2004, que dispõe sobre o exame diagnóstico de hemoglobinopatias,
prioritariamente para as crianças recém-nascidas, nas unidades da
rede hospitalar e ambulatorial pública estadual e nas unidades
privadas conveniadas com o Estado, como parte do procedimento
técnico de atendimento e assistência.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir na Lei

Orçamentária dotações que visem garantir a implementação de
amparo e assistência às associações civis sem fins lucrativos que
cuidam da recuperação dos dependentes químicos.

Outra diretriz imprescindível que pretendemos estabelecer para a
Lei Orçamentária é a dotação específica para o cumprimento da Lei nº
15.296, de 2004, que dispõe sobre a prioridade de exame diagnóstico
em recém-nascidos, na rede hospitalar pública, para a detecção da
anemia falciforme. O diagnóstico precoce pode reduzir
consideravelmente a mortalidade infantil.

EMENDA Nº 30
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o

cumprimento de programas voltados ao tratamento e ao atendimento
especializado da pessoa portadora de deficiência mental moderada a
grave e autismo.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir o acolhimento, a

orientação e a assistência às crianças portadoras de autismo,
deficiência mental e outras deficiências cognitivas, e a seus familiares,
com a criação de entidades assistenciais que realizem o trabalho de
apoio e assistência aos portadores de deficiência mental e autismo,
bem como capacitar profissionais da área de saúde e educação.

O autismo é um transtorno de natureza biológica que afeta
mecanismos de comunicação, socialização e cognição. As crianças
autistas apresentam comportamento compulsivo e ritualista. O
autismo é uma patologia diferente do retardo mental e da lesão
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cerebral, e, por isso, seus portadores precisam de um tratamento
diferenciado, especial e contínuo. O tratamento mais moderno e
eficiente é o psicoeducacional. Por meio dele, os autistas conseguem
se comunicar e interagir de maneira mais satisfatória consigo mesmo
e com o próximo.

Ocorre que, em Minas Gerais, há carência de instituições públicas e
particulares especializadas nesse tipo de tratamento. Ao procurarem o
poder público, os pais se surpreendem ao descobrir que não existe
nenhuma instituição especializada no atendimento aos seus filhos
especiais. São aconselhados à procurar os Cersams - Centros de
Referência de Saúde Mental, entidade ligada à Secretaria Municipal
de Saúde. Porém, o próprio Cersam explica que não atende esse tipo
de patologia. Casos de pessoas com deficiência mental cognitiva não
são aceitos. A maioria dos pacientes que lá se encontram são
oriundos dos antigos manicômios judiciais. São pacientes que algum
dia já tiveram uma vida normal e que têm possibilidade de se
reabilitar, ainda que parcialmente.

Uma criança já nasce com autismo ou deficiência mental. Ela não o
adquire ao longo da vida. Isso significa que ela nunca teve e nunca
terá uma vida normal. Precisará sempre de tratamento especial, uma
vez que não têm nenhuma capacidade cognitiva. Em momentos de
crise, é capaz de se machucar violentamente, podendo até mesmo
chegar ao suicídio. Ela corre risco real de vida e compromete toda a
estrutura familiar. Muitas vezes, o tratamento em casa torna-se
impossível. E não há hospitais ou clínicas públicas que desenvolvam o
tratamento socioeducacional, o mais indicado para o caso. Injeções e
remédios são paliativos e não resolvem o problema. Numa situação
de emergência, percebe-se o despreparo no atendimento ao autista.
Depara-se com total omissão do poder público perante estas crianças
especiais.

As famílias que enfrentam esse tipo de situação são obrigadas à
recorrer às poucas entidades particulares especializadas no
tratamento do autista e deficiente mental moderado a grave. Muitas
não têm acesso a elas, devido ao custo elevadíssimo das
mensalidades.

Durante a realização da Comissão Especial de Estudo da Pessoa
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com Trantorno Mental, Deficiência Mental e Autismo, as próprias
Secretarias de Estado de Educação e de Saúde admitiram existir uma
carência deste tipo de atendimento, e que é necessário maior
investimento.

Portanto, diante de toda essa problemática e da patente omissão do
poder público, entendemos ser necessária a criação de uma ação
orçamentária que viabilize a assistência aos portadores de autismo e
deficiência mental, bem como às suas respectivas famílias.

Peço o apoio e a compreensão dos nobres pares na aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 31
Suprima-se o inciso V do art. 33, renumerando-se os subseqüentes.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O art. 33 do projeto trata da restrição à apresentação

de emendas ao projeto de Lei Orçamentária. Segundo sua redação,
as emendas não poderão anular recursos provenientes das receitas
que enumera.

O inciso V desse artigo dispõe sobre dotações referentes ao Fundo
de Incentivo ao Desenvolvimento Social - Findes. Entendemos que
esse inciso restringe muito a destinação de recursos orçamentários,
que deve beneficiar vários programas, e não, privilegiar alguns em
detrimento de outros. Por isso, entendemos que ele deve ser
suprimido.

EMENDA Nº 32
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para facilitar

o acesso dos portadores de deficiência física e dos idosos aos
edifícios do poder público estadual, em cumprimento aos dispositivos
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.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo fazer cumprir o

estabelecido no § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, que
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estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público. Vejamos o que diz tal
dispositivo:

“Art. 3º - (...)
§ 4º - Nos edifícios de que trata esta lei, será mantida, para uso

gratuito do portador de deficiência e do idoso, cadeira de rodas ou
outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo obrigatória a
indicação do local de sua retirada”.

Ao estabelecer normas que possibilitam o acesso adequado dos
portadores de deficiência física e dos idosos aos edifícios que
abriguem atividades caracterizadas pelo uso público, o Estado dá um
importante passo a fim de assegurar o bem-estar e a justiça social.

Deve-se mencionar, ainda, que o art. 1º, § 1º, da referida lei
considera, entre outros, como edifícios de uso público aqueles que
abrigam atividades de atendimento ao público, incluindo os órgãos
públicos. Portanto, o Estado, grande defensor da inclusão, deve se
adaptar aos dispositivos legais.

“§ 1º - Considera-se edifício de uso público o que abriga atividade de
atendimento ao público, incluindo estabelecimentos comerciais,
órgãos públicos, agências e postos bancários, salas de exibição,
estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros.”
(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.505, de
29/5/2008.)

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
emenda, que tem como objetivo concretizar o comando normativo da
Lei nº 11.666, de 1994.

EMENDA Nº 33
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas à

construção de um hospital, no Município de Governador Valadares,
para o atendimento exclusivo de crianças e adolescentes.”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: Já vem de longa data o pleito referente à construção de

um hospital em Governador Valadares, destinado ao atendimento
exclusivo de crianças e adolescentes.
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O referido pedido é lastreado tanto pelos governantes municipais
quanto pela população local, que há tempos exigem a separação
física entre adultos e crianças no atendimento emergencial e
ambulatorial.

Além disso, é grande a demanda para esse tipo de atendimento
nesse Município, que também se justifica pelo aumento da
probabilidade de infecção hospitalar, dada a maior fragilidade das
crianças e adolescentes.

Com certeza, com a previsão orçamentária do Estado para a
construção de mais essa obra, a saúde dos pequenos valadarenses
estará dignamente garantida.

Por estas razões, conto com os nobres pares à aprovação a esta
emenda.

EMENDA Nº 34
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas à criação

e implantação de entidade-referência na orientação e apoio técnico
aos pequenos empreendimentos mineradores.”.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: O seminário “Minas de Minas”, que tratou das questões

referentes à atividade minerária no Estado, foi um sucesso no que
tange à participação efetiva da população e de seus respresentantes.

Um dos principais objetivos do seminário foi a coleta de subsídios,
em cada região do Estado, para a formulação de uma política estadual
da mineração.

Na etapa final do evento deliberou-se sobre as medidas prioritárias
no tratamento do tema, visando garantir o desenvolviento sustentável
em Minas Gerais.

Dessa forma, pretendemos atender uma das providências eleitas
para o Vale do Rio Doce, qual seja a criação de uma entidade que
seja referência na orientação e apoio técnico aos pequenos
empreendimentos.

Por estas razões, conto com os nobres pares à aprovação desta
emenda.

EMENDA Nº 35
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Acrescente-se, no Programa Minas Avança, do Anexo I - Prioridades
e Metas da Administração Pública Estadual, a seguinte meta para
2009:

* - A tabela referente ao Anexo I acima mencionado foi publicado
“Diário do Legislativo” de 2.7.2008.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: O governo de Minas, em seu projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO - para o exercício financeiro de 2009,
incluiu o Anexo I, destacando as prioridades e metas da administração
pública estadual para o ano vindouro e enumerando programas e
obras prementes para o desenvolvimento do Estado.

Ocorre que, no caso do Programa Minas Avança, reconhecidamente
eficaz em sua dinâmica de execução, o referido projeto, ao
estabelecer, no Anexo I, a correspondente meta, não previu nenhuma
obra concluída para 2009.

Neste caso, nada mais justo do que a inclusão da previsão de ao
menos de uma obra nesse programa, para garantir aos mineiros a
continuidade de seus bons resultados.

Uma obra de suma importância para a retomada do crescimento
regional do Vale do Rio Doce, em especial no Município estratégico de
Governador Valadares, seria a construção de seu Centro de
Convenções, um investimento especial que trará, sem dúvida,
inúmeros benefícios para a economia e a população locais.

Por estas razões, conto com os nobres pares para a aprovação
desta minha emenda.

EMENDA Nº 36
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a

promover a pavimentação do trecho da rodovia MG-238 que liga os
Municípios de Sete Lagoas e Araçaí.”.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: O Programa Pró-Acesso, implantado pelo Governo de

Minas para a melhoria e a pavimentação da infra-estrutura rodoviária,
visa a contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos
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Municípios mineiros.
Dessa forma, verificamos que o Município de Araçaí, não atendido

pelo referido programa, carece urgentemente de tais medidas, uma
vez que necessita de trecho(de terra) da MG-238 para acessar os
grandes centros mineiros, em especial Sete Lagoas e Belo Horizonte.

Assim, vislumbrando a adiantada fase de execução na qual se
encontra o referido programa e o importante crescimento a ser
experimentado pelo povo de Araçaí, pretendemos garantir que
dotações orçamentárias do Estado sejam destinadas a promover a
pavimentação do referido trecho (cerca de 27km).

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 37
Dê-se ao § 2º do art. 24 a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
§ 2º - A exigência de contrapartida, fixada no § 1º, não se aplica às

transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino básico,
saúde e segurança pública.”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2008.
Délio Malheiros

EMENDA Nº 38
Dê-se ao § 3º do art. 27 a seguinte redação:
“Art. 27 - (...)
§ 3º – Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” deste

artigo não poderão ser inferiores a 1% (um por cento) da receita
corrente líquida e não serão cancelados para abertura de crédito
adicionais com outra finalidade.”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2008.
Délio Malheiros

EMENDA Nº 39
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - A Lei Orçamentária para o Orçamento de 2009 conterá

dotação específica para o cumprimento do disposto na Lei nº 17.113,
de 5/11/2007, que prioriza o pagamento de precatórios de natureza
alimentar em atraso, cujos credores originários tenham idade igual ou
superior a sessenta e cinco anos.
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Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Ivair Nogueira - Getúlio Neiva.
Justificação: A Lei nº 17.113, de 5/11/2007, que acrescenta o art. 10-

A à Lei nº 14.699, de 6/8/2003, dispõe sobre formas de extinção e
garantias do crédito tributário e dá a outras providências; a saber: .....
Art. 10-A.

“Art. 10-A - Os precatórios de natureza alimentar em atraso, cujos
credores originários tenham idade igual ou superior a sessenta e cinco
anos, terão prioridade e preferência para pagamento pelo Poder
Executivo, observada a disponibilidade de Caixa do Tesouro
Estadual”.

Segundo informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e pela Central de Precatórios do Estado, para cumprimento da
lei supracitada, há necessidade de indicação e alocação de recursos
específicos Lei de Diretrizes Orçamentárias.

EMENDA Nº 40
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para

finalização das obras do Aeroporto Regional da Zona da Mata, de
modo a que possa operar com 100% (cem por cento) de sua
capacidade.”.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A implantação do Aeroporto Regional da Zona da Mata

se refletirá na economia local e no turismo. Na área econômica, a
melhoria deverá beneficiar o intercâmbio entre os grandes centros
consumidores e os pólos produtores, complementando a ligação
rodoviária.

A extensão da pista, de 2.515m, supera até mesmo as duas de
Congonhas (SP). Sua altitude, de 400m, é outro ponto favorável, uma
vez que permite maior estabilidade nos pousos e decolagens. Ela tem
área de escape, e o aeroporto tem capacidade para receber
aeronaves de grande porte.

No entanto, segundo informações da Anac, faltam equipamentos
para que o Aeroporto possa operar por instrumentos, possibilitando
pousos e decolagens sob neblina ou à noite. Faltam ainda ajustes
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como a medição do coeficiente de atrito da pista, que tem tamanho
suficiente para receber aviões a jato, de grande porte, e área de
escape considerada confortável pelos pilotos.

EMENDA Nº 41
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para

promover o reajuste salarial para os Diretores das escolas estaduais.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Não restam dúvidas de que a qualidade do ensino

depende da qualidade da escola, e para oferecer educação de
qualidade aos estudantes de todo o País, é essencial que a equipe
que compõe o quadro de profissionais da educação tenha
competência técnica, idoneidade moral, ética e vários outros
qualificativos.

O Diretor, sem sombra de dúvidas, assume um importante papel no
desenvolvimento das atividades escolares, ele é a liderança
institucional e pessoal na busca de uma escola de gestão democrática
e participativa.

Os profissionais da educação básica no Estado ficaram
aproximadamente 10 anos sem receber reajuste salarial. Somente em
outubro de 2005, com o advento da Lei nº 15.785, os professores de
educação básica, especialistas em educação básica, tiveram seus
salários reajustados. No mesmo ano, os Diretores de escola e os
Analistas Educacionais não receberam reajuste salarial. O reajuste
saiu somente em janeiro de 2006.

É importante destacar que em julho de 2006, foi concedido reajuste
salarial para: Professores, Especialistas e Analistas Educacionais,
entretanto, os Diretores nada receberam. Apenas em setembro de
2007, com a Lei nº 17.006, foi concedido um reajuste salarial de 5%
para os profissionais da educação básica, inclusive para os Diretores.

Essa não é a melhor maneira de valorizar a educação no País. É
preciso tomar providências urgentes para corrigir estas distorções e
injustiças que vêm se perpetuando ao longo de todos esses anos. A
educação é a base da cidadania. Se queremos construir um País
melhor, temos que corrigir os erros pela raiz.
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É preciso valorizar de maneira efetiva a atuação de todos os
profissionais da educação. É necessário incentivá-los na busca
constante de crescimento pessoal e profissional, a fim de que
continuem a semear a educação e a esperança em um País mais
digno para todos.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desta
emenda.

EMENDA Nº 42
Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 10, transformando em § 1º o

parágrafo único:
“Art. 10 - (...)
(...)
2º - As quadras poliesportivas serão construídas prioritariamente nas

escolas da rede pública de ensino.”.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: O objetivo desta emenda é priorizar a construção de

quadras poliesportivas nas escolas da rede pública de ensino, uma
vez que essas quadras estão sendo construídas em locais de difícil
acesso para a população e utilizadas para fins diversos dos referentes
à prática de esportes.

EMENDA N° 43
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A região do Rio Doce será priorizada na Ação 4.647 –

Desenvolvimento das Cadeias de Fornecedores para Empresas-
Âncoras.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA N° 44
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Município de Governador Valadares será priorizado na

Ação 1.068 – Apoio a Implantação de Sistema de Disposição Final
Adequada – Minas sem Lixões.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA N° 45
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Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A região do Rio Doce será priorizada na Ação 4.301 -

Escola Viva Comunidade Ativa - Ensino Fundamental.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA N° 46
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para a implementação

da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A incorporação das mulheres nas instâncias de poder e

sua participação efetiva na vida política e econômica são luta antiga e
permanente até que a igualdade formal que foi sendo conquistada se
transforme em igualdade real.

Inúmeras conquistas legais foram alcançadas, culminando com a
transformação do combate à discriminação contra a mulher em
política de Estado, a partir da aprovação do Plano Nacional de
Políticas Públicas para as Mulheres.

Promover a consciência da necessidade de ações afirmativas,
debater sobre princípios de igualdade nos partidos, participar nos
processos eleitorais em todos os níveis, compartilhar
responsabilidades públicas, são ações afirmativas que devem ser
incentivadas tanto pela sociedade como pelo poder público.

A criação de uma Subsecretaria de Políticas Públicas para as
Mulheres se insere nesse contexto, capacitando a administração
pública estadual para implementar essa ação.

EMENDA N° 47
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para a implementação

da Subsecretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O reconhecimento de que a pobreza atinge

preferencialmente a parcela negra da população, como decorrência,
entre outros fatores, do racismo estrutural da sociedade brasileira,
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aponta para a necessidade de que o Estado incorpore nas políticas
públicas direcionadas à população de baixa renda, a perspectiva de
que há diferenças de oportunidades entre estes, em prejuízo para
homens e mulheres negras.

Embora há décadas o Movimento Negro denuncie o racismo
propondo políticas para a sua superação, é muito recente a
experiência de implantação de políticas públicas articuladas e
contínuas para a promoção da igualdade racial.

As desigualdades no Brasil, à luz de indicadores como renda,
educação, saúde e expectativa de vida, vêm confirmar a profundidade
das marcas deixadas pelo regime de escravidão da raça negra e,
posteriormente, pela discriminação racial.

A realidade que os dados estatísticos revelam exige novas posturas
dos formuladores e dos gestores de políticas públicas.

O Poder Executivo já enviou projeto de lei propondo a criação do
Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que se
encontra em tramitação nesta Casa. No entanto, para que seja dada
efetividade às políticas públicas de promoção da igualdade racial, é
fundamental que o Estado de Minas Gerais seja dotado de uma
estrutura gerencial que viabilize a implementação dessas políticas.

EMENDA N° 48
Promova-se a seguinte alteração na Meta 2009 do Anexo I -

Prioridades e Metas para 2009:
“Ampliar para 10 a Meta 2009 da Ação 1.147 - Execução de Ações

Regionalizadas de Proteção Especial e Fomento a Consórcios
Intermunicipais.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Ação 1.147 - Execução de Ações Regionalizadas de

Proteção Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais tem como
produto a implantação dos Centros de Referência Regional de
Assistência Social - Creas -, que, como o próprio nome indica, é a
referência regional para prestação de serviços de proteção
especializada em relação aos Cras, responsáveis pela prestação dos
serviços de proteção básica de assistência social nos Municípios.
Essa hierarquização do atendimento, em que o serviço de proteção
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básica é responsabilidade da rede municipal e o serviço de proteção
especializada é responsabilidade da rede estadual, é fundamental
para garantir o pleno funcionamento e implantação da rede Suas.

Propomos assim a ampliação da Meta 2009 para 10, de forma a
garantir a implantação de um Centro de Referência Regional de
Assistência Social para cada uma das Regiões de Planejamento do
Estado.

EMENDA N° 49
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O orçamento da Secretaria de Estado da Educação conterá

dotação orçamentária para apoiar a construção da Rede de Educação
do Campo do Vale do Rio Doce.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Governador Valadares foi sede do 1º Encontro de

Educação do Campo do Território Médio Rio Doce de 27 a 29/9/2007.
O Encontro mobilizou representantes de 17 Municípios, integrante de
movimentos sociais, das Secretarias Municipais de Educação, da
Superintendência Regional de Ensino e de Conselhos Municipais.

Os representantes do Ministério da Educação, da Rede Mineira de
Educação do Campo e da Associação Mineira de Escolas Famílias
Agrícolas apresentaram as diferenças entre as necessidades da
educação desenvolvida nos centros urbanos e nas comunidades
rurais e defenderam a idéia de que não é possível dissociar o contexto
e a realidade cultural dos alunos do campo no processo de educação.

Na apresentação do atual cenário da educação do campo, a
constatação apresentada foi a de um desconhecimento por parte da
população e de gestores públicos sobre os antagonismos entre os
dois modelos de ensino pedagógico: o urbano e o rural.

Por conseqüência as escolas localizadas nas comunidades rurais
têm sofrido acentuado processo de nucleação desde a década de
1980, sendo os alunos deslocados para as escolas nos Municípios ou
nos Distritos. A conseqüência é o distanciamento dos alunos de suas
famílias e comunidades, já que permanecem aproximadamente por
sete horas nas escolas municipais, o que é agravado pelas precárias
condições de locomoção dos estudantes da zona rural para as
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escolas nas cidades. Alguns caminham distâncias de até 6km em
estradas de terra, pois o veículo destinado ao transporte de alunos
tem pontos fixos e não se dirige até a residência de cada um.

Vários encaminhamentos foram deliberados. Como meio de fornecer
sustentação à proposta do Encontro, foi constituída a Rede de
Educação do Campo do Vale do Rio Doce, composta por
representantes dos movimentos sociais e do poder público. A Rede
terá a meta de trabalhar pela implementação, em níveis estadual e
municipal, das Diretrizes Operacionais da Educação nas Escolas do
Campo, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2002.
Com esse intuito, a Rede irá propor a criação de uma Coordenadoria
de Educação do Campo nas secretarias municipais, integrando as
secretarias estadual e federal e envolvendo a sociedade, profissionais
da educação e os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A preocupação é solucionar os problemas na educação rural, de
forma a garantir a permanência dos filhos do agricultor familiar no
campo.

EMENDA N° 50
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a

promover o saneamento e a revitalização da Bacia do Rio Doce.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O Rio Doce Limpo - Plano de Esgotos Sanitários para a

Despoluição da Bacia do Rio Doce - é um projeto elaborado pela Cipe
Rio Doce e aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Sua elaboração contou com a participação técnica e política das mais
importantes instituições com atuação regional e nacional na área de
saneamento ambiental como a ANA, Copasa, Cesan, Funasa, Iema,
Igam, Feam, Assemae, Fonasc e Crea, além das Assembléias
Legislativas do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Desde 2006 que a Lei de Diretrizes Orçamentárias já incorporara
esta proposta como prioridade, sendo que em 2007 foram alocados no
Orçamento 4 milhões de reais para elaboração de projetos de
Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs, sob a coordenação da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
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- Sedru -, em parceria com várias secretarias e órgãos ambientais.
Infelizmente, esses recursos foram desviados para outros projetos.
Em 2008, foram alocados 300 mil reais para a Feam iniciar o
cadastramento de usos e usuários na Bacia do Rio Doce, passos
iniciais importantes para a implementação do projeto Rio Doce Limpo.

Estamos propondo sua continuidade como meta a ser implementada
em 2009.

EMENDA N° 51
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para garantir a

contrapartida ao convênio federal para implantação do Consórcio de
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local - Consad - do Vale do
Rio Doce.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Os Consórcios de Segurança Alimentar e

Desenvolvimento Local - Consads - visam ao atendimento à camada
da população de baixa renda e em situação de insegurança alimentar,
de modo a promover seu acesso à alimentação de boa qualidade bem
como a possibilidade de geração de renda com a venda do excedente
"in natura" ou a agregação de valor dos alimentos por meio da sua
transformação.

O Estado de Minas Gerais ainda está atrasado na implementação
dessa rede, tendo constituído até o momento apenas três Consórcios,
o que dificulta a obtenção de recursos federais para apoio a Projetos
de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias. É
importante que o Estado entre decisivamente com ações visando a
constituição de Consórcios e estamos trabalhando especialmente para
implantação do Consad do Vale do Rio Doce.

EMENDA N° 52
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para programa de

apoio ao transporte escolar para os estudantes que obtiveram vaga na
universidade através do ProUni.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
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Justificação: O ProUni vem garantindo o acesso ao ensino
universitário para um grande número de estudantes de baixa renda.
No entanto, muitos desses estudantes não conseguem custear os
gastos com transporte, sendo forçados a abrir mão da vaga depois de
conquistá-la. Esse problema se agrava no caso das cidades do interior
do Estado que não têm faculdade, o que faz com que seus estudantes
sejam encaminhados para a cidade-pólo e aumente o custo do
transporte.

Consideramos de fundamental importância, para que os estudantes
mineiros, em especial do interior, tenham garantia de acesso ao
ensino universitário, que o governo do Estado subsidie o transporte
para aqueles cuja receita familiar não é suficiente para custear o
deslocamento para outro Município.

EMENDA N° 53
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A região do Rio Doce será priorizada na Ação 1.165 -

Elaboração de Plano de Incentivos para a Atração de Investimentos
na Região, passando-se a Meta 2009 para 1.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA N° 54
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Unidade Prisional de Governador Valadares será

priorizada na Ação 1.128 - Implantação dos Núcleos de Saúde e
Psicossocial.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA N° 55
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Unidade Prisional de Governador Valadares será

priorizada na Ação 1.129 – Implantação dos Núcleos de Ensino e
Profissionalização nas Unidades Prisionais.”

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Os índices de homicídios avançam nas grandes

cidades do interior enquanto a taxa de crimes violentos cai na Grande
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BH. Esta a conclusão do Anuário de Informações Criminais do período
entre 2005 e 2007, elaborado pela Fundação João Pinheiro.
Demonstra também que as regiões que registraram quedas nas taxas
de assassinato coincidem com as que têm políticas públicas de
prevenção.

Entre as grandes cidades do interior, a exceção no aumento do
índice de assassinatos entre 2005 e 2007 é Governador Valadares,
cuja taxa caiu 20%, invertendo a tendência de alta registrada até
2005,o que é atribuído pela Secretaria de Estado de Defesa Social a
um trabalho inédito de integração das Polícias Civil e Militar e,
também, à implantação do programa Fica Vivo, que promove oficinas
educativas, culturais e profissionalizantes para os jovens em risco
social.

O ingresso no falido sistema penal brasileiro expõe os adolescentes
e jovens a mecanismos reprodutores da violência. A taxa de
reincidência nas penitenciárias ultrapassam 60% enquanto no sistema
socioeducativo se situam abaixo de 20%.

Estes dados demonstram a urgência na implantação destes Núcleos
de Ensino e Profissionalização nas Unidades Prisionais e a inclusão
de Governador Valadares como cidade pólo regional entre as
prioridades, de forma a consolidar o trabalho que vem sendo
desenvolvido com sucesso e garantir que o sentenciado não volte a
engordar as estatísticas do crime.

EMENDA N° 56
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na Ação 4.265 - Fica Vivo - Controle de Homicídios -

PMMG, será priorizada a ampliação da ação no Município de
Governador Valadares.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A implantação do Programa Fica Vivo no Bairro

Turmalina em Governador Valadares já vem mostrando resultados
positivos, contribuindo para a redução da criminalidade. Mas o Bairro
Carapina também tem o problema, e muitos jovens estão morrendo
vítimas da violência e do tráfico de drogas, o que nos leva a
reivindicar, junto com a população, a ampliação deste programa para
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o Bairro Carapina.
A Polícia Militar da cidade solicitou também a ampliação do

programa para outros bairros no entorno do Turmalina, como Planalto,
Fraternidade, Altinópolis, Mãe de Deus, Vila Ozanã e Santo Antônio.

EMENDA N° 57
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Região do Rio Doce será priorizada na Ação 1.149 -

Apoio a Implantação de Unidade Coletiva de Processamento de
Alimento.”

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA N° 58
Dê-se a seguinte redação ao “caput” do art. 26:
“Art. 26 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de

sentenças judiciais será programada, na Lei Orçamentária, em
dotação específica consignada diretamente ao Poder Judiciário que
proferiu a decisão exeqüenda, de acordo com o § 2º do art. 100 da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000.”

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Para resolver o grave problema do atraso no

pagamento dos precatórios por parte dos orgãos da administração
pública nos três níveis de poder, no ano 2000 a Emenda
Constitucional nº 30 alterou a Constituição Federal para determinar
expressamente que as dotações fossem consignadas diretamente ao
Poder Judiciário.

“Art. 100 - À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este
fim.

§ 1º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos
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de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até
o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados
monetariamente.

§ 2º - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente
do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda determinar o pagamento
segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do
credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito
de precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do
débito.”

Com a dotação prevista para o órgão devedor do Poder Executivo, e
não para o Poder Judiciário, pode o Executivo pagar ou deixar de
pagar os precatórios. Se o Judiciário não tem a dotação, não pode
fazer o pagamento do precatório, dependendo do órgão do Executivo
que tem a dotação.

Há um erro político, consistente em se propor e aprovar uma lei que
prejudicará os cidadãos. Há também um erro jurídico, consistente na
existência de um dispositivo no projeto de lei estadual de diretrizes
orçamentárias que, ao estabelecer que as dotações serão feitas para
os órgãos ou entidades devedoras, é claramente inconstitucional, por
violar frontalmente o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição
Federal.

EMENDA N° 59
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na implementação da Ação 1.168 - Implementação da

Rede de Elaboração Participativa de Projetos Comunitários, serão
priorizados os projetos de agregação de valor para a agricultura
familiar e os empreendimentos de economia solidária.”

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Um dos desafios de um projeto de desenvolvimento

rural sustentável e solidário é fortalecer e ampliar a capacidade da
agricultura familiar para produzir bens e serviços que revalorizem o
espaço rural, potencializando as diversas atividades econômicas e
aproveitando melhor os atributos relacionados à cultura, gastronomia,
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meio ambiente, processos produtivos artesanais, que podem gerar
postos de trabalho e dinamizar a economia e, ao mesmo tempo,
fortalecer a identidade e solidariedade no meio rural.

EMENDA N° 60
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na implementação da Ação 4.034 – Ampliação da Oferta de

Merenda Escolar nas Escolas de Tempo Integral, adotar de forma
prioritária o sistema de compra direta de produtos da agricultura
familiar e cooperativas de pequenos produtores.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA N° 61
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para equipar a

Delegacia Especializada da Mulher de Governador Valadares com
espaço próprio e aquisição de equipamentos e veículo.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Para garantir a efetividade da Lei Maria da Penha é

fundamental o pleno funcionamento das delegacias especializadas
para atendimento da mulher vítima de violência. A Delegacia
Especializada de Governador Valadares já está funcionando, mas
ainda não foi equipada de forma a garantir o seu pleno funcionamento.

EMENDA N° 62
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Região do Rio Doce será priorizada na Ação 1.100 -

Desenvolvimento da Cadeia de Insumos e Co-produtos do APL de
Biocombustíveis.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Com a implantação da usina de processamento de

biodiesel pela Petrobras no Norte de Minas, abriu-se esta grande
oportunidade de geração de renda, particularmente para a agricultura
familiar. No leste mineiro, já está em elaboração, com o apoio da
Universidade de Viçosa e da Universidade do Vale do Rio Doce -
Univale -, projetos pilotos de pequenas usinas de produção da
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matéria-prima a ser fornecida à Petrobras. O projeto prevê a
implantação de cinco núcleos de pequenas usinas no Vale do Rio
Doce, Jequitinhonha e Mucuri.

É muito importante que o Estado participe desse esforço que
envolve não apenas a implantação da usina, mas também a
capacitação técnica e organizacional de produtores para que esta
proposta se viabilize e se potencialize como alternativa de geração de
renda.

EMENDA N° 63
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para subsidiar a

concessão de passe livre no transporte coletivo intermunicipal do
Estado aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com
idade superior a 65 anos, nos termos da Lei nº 9.760, de 20 de abril
de 1989.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O passe livre para deficientes físicos, mentais e visuais

e às pessoas com idade superior a 65 anos, além de ser um direito
constitucional, está respaldado na legislação mineira desde 1989. A
justificativa para a não-concessão desse direito em nosso Estado,
apesar da determinação legal, é a inexistência de recursos públicos
que subsidiem essa concessão.

É necessário que o legislador mineiro dê este novo passo para a
concretização desse direito, explicitando-o como meta prioritária na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

EMENDA N° 64
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para implantação de

Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência e das Delgacias
Especializadas da Mulher para implementação da Lei Maria da
Penha.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Em 2005 foi aprovado o Plano Nacional de Políticas

para as Mulheres e em 2006 foi aprovado o Plano Estadual. As ações
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do Plano foram traçadas a partir de quatro linhas de atuação,
consideradas como as mais importantes e urgentes para garantir, de
fato, o direito a uma vida melhor e mais digna para todas as mulheres.

O enfrentamento à violência contra as mulheres é uma dessas
linhas de ação, que propõe como um dos primeiros passos para
atingir seus objetivos a instituição de redes de atendimento à mulher
em situação de violência. O Centro de Referência é um dos pilares
importantes dessa rede, devendo constar como meta prioritária, assim
como a implantação das delegacias especializadas para garantir a
implementação da Lei Maria da Penha.

EMENDA N° 65
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para

cobertura integral do custeio das atividades regulares da Polícia Militar
e da Polícia Civil nos Municípios mineiros.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O Poder Executivo tem adotado sistematicamente a

prática de previsões orçamentárias insuficientes para as dotações
referentes ao custeio das atividades regulares da Polícia Militar e da
Polícia Civil nos Municípios, forçando as Prefeituras Municipais a
assumirem esse custeio, sob pena de verem paralisadas as atividades
de policiamento nos seus Municípios.

Não se pode permitir a continuidade dessa pressão injusta sobre os
orçamentos dos Municípios, os quais se vêem obrigados a custear as
ações de segurança pública, atividade tipicamente de
responsabilidade do Estado.

EMENDA N° 66
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para contrapartida do

Estado na implantação do Projeto Território da Cidadania no Médio
Rio Doce.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA Nº 67
Dê-se ao § 1º do art. 8º a seguinte redação:
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“Art. 8º - ...
§ 1º - Para os fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e

serviços públicos de saúde aqueles implementados em consonância
com os arts. 200 da Constituição da República, 190 da Constituição
do Estado e Resolução nº 322/2003 do Conselho Nacional de
Saúde.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda tem por objetivo garantir a plena eficácia

da Emenda à Constituição nº 29, com aplicação dos recursos públicos
na área de saúde, de forma a fortalecer o Sistema Único de Saúde,
visando a um atendimento de qualidade à população.

A emenda ainda se justifica pela necessidade de coibir a prática de
que outras despesas, como as de saneamento básico, sejam
consideradas, erroneamente, como gasto com a saúde, como já
ocorreu em outras execuções orçamentárias.

EMENDA Nº 68
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

alocará recursos suficientes para implementação do Programa “Sem
Limites”, que visa a equipar e adaptar os veículos de transporte
escolar para portadores de deficiência física e de necessidades
especiais.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a implementação do Programa “Sem Limites”.
Esse programa tem por finalidade facilitar o acesso dos portadores

de deficiência física e de necessidades especiais à escola, garantindo
assim o direito constitucional à educação, bem como o pleno exercício
da cidadania.

Devemos entender a deficiência como uma questão social que
envolve todos nós, não como uma questão individual da pessoa com
deficiência.

O que causa incapacidade é a não-adequação dos ambientes, e sua
adequação depende de cada um de nós, depende de todos. Olhar
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antes de tudo a pessoa, com dignidade de ser humano e direitos, com
suas necessidades e potencialidades, e não a deficiência que ela
possui.

Sabemos que a inclusão social das pessoas com deficiência é
responsabilidade de todos; por isso é dever ético e moral promover a
equiparação de oportunidades e a acessibilidade.

EMENDA Nº 69
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

alocará recursos suficientes para a inclusão dos livros das demais
disciplinas ainda não contempladas no programa “Livro Didático”,
como História, Geografia, Filosofia e Sociologia, entre outras.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a inclusão dos livros didáticos de todas as
disciplinas no programa “Livro Didático”, contribuindo para melhorar o
acesso aos serviços de educação.

EMENDA Nº 70
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

alocará recursos suficientes para implementação do “Plano Estadual
da Juventude.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura

EMENDA Nº 71
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

alocará recursos suficientes para a revitalização e a ampliação das
dependências do Centro de Formação dos Bombeiros - Cebom -,
vinculado ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, no
Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a revitalização e a ampliação das dependências do Centro de
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Formação dos Bombeiros - Cebom.
O Corpo de Bombeiros é instituição que desempenha um papel

primordial em nossa sociedade e que tem entre seus objetivos garantir
a segurança e o bem-estar de toda a população. Desse modo, o
Centro de Formação dos Bombeiros deve estar em perfeito estado e
funcionamento, aparelhado com as melhores tecnologias e
equipamentos, de modo a possibilitar a continuidade desse importante
trabalho junto a toda a população.

EMENDA Nº 72
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009,

alocará recursos suficientes para a revitalização e a iluminação do
Centro Social Urbano - Cesu - do Bairro Amazonas, no Município de
Contagem.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a revitalização e a iluminação das dependências do Centro
Social Urbano - Cesu -, do Bairro Amazonas, em Contagem.

O Cesu do Bairro Amazonas desempenha importante papel junto à
população de Contagem, contribuindo para a formação dos jovens da
localidade e promovendo atividades esportivas, culturais,
profissionalizantes, entre outras.

O estado em que se encontra a sede do Cesu-Amazonas é
lastimável, sendo fundamental sua iluminação e revitalização, a fim de
dar continuidade aos projetos sociais desenvolvidos.

EMENDA Nº 73
Acrescente-se onde convier:
“Art. .... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2009 alocará

recursos suficientes para implantação da política de incentivo aos
atletas de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas -
Bolsa-Atleta.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura

EMENDA Nº 74
Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - A Lei Orçamentária, incluirá recursos para criação da
“Bombeirolândia”, vinculada ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros do
Estado de Minas Gerais, no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a criação da “Bombeirolândia”.
O Corpo de Bombeiros é uma instituição que desempenha um papel

primordial em nossa sociedade e que tem como um de seus objetivos
garantir a segurança e o bem-estar de toda população.

A criação da “Bombeirolândia” tem por finalidade promover a
integração e conscientização de toda população do trabalho
desenvolvido pelos bombeiros.

A Polícia Militar de Minas Gerais tem um trabalho semelhante com a
“Transitolândia”, por meio do qual promove a educação dos jovens em
relação ao trânsito e cidadania e que tem demostrado excelentes
resultados.

EMENDA N° 75
Acrescente-se ao Anexo I – Prioridades e Metas para 2009 a

seguinte ação:
* -  A tabela referente ao Anexo I acima mencionado foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 2.7.2008.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, como o

próprio nome indica, tem a finalidade de prever as diretrizes, as metas
e os parâmetros a serem seguidos pelo governo quando da
elaboração do Orçamento. Esta lei tem um papel fundamental pois se
configura como instrumento de planejamento , isto é, elemento
enunciador das políticas de gasto do governo, prioridades e metas
para um determinado exercício.

A LDO é a possibilidade concreta de controle a acompanhamentos,
por parte do Poder Legislativo, das matérias orçamentárias. Ela é o
mecanismo de interferência e de mudança do qual dispõe o Poder
Legislativo. Na LDO o Parlamento tem a oportunidade de propor
mudanças de prioridades, apresentar novas demandas enfim, auxiliar
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o Poder Executivo na definição mais eficiente do uso dos recursos
públicos.

Esta emenda tem exatamente a finalidade de suprir uma lacuna da
LDO em tramitação na Assembléia. A LDO, em nenhum momento,
trouxe como meta ou prioridade a Região Metropolitana do Vale do
Aço - RMVA. Esta Região, de reconhecida importância para o cenário
econômico, industrial e político de Minas Gerais, deve ser tratada
como prioridade pelo governo do Estado. A título de informação, o
Vale do Aço é responsável pela segunda maior parcela de recursos
para o PIB Mineiro.

Em novembro de 2007, por ocasião da 1ª Conferência da Região
Metropolitana do Vale do Aço, foi dado um passo importante para
implantação do arranjo institucional de Gestão da RMVA. Composto
pela Assembléia Metropolitana, Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano e pela Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Este arranjo institucional tem a finalidade de alavancar
o desenvolvimento na região bem como auxiliar os Municípios que
compõe a RMVA na superação dos problemas de caráter
metropolitano que extrapolam os limites territoriais daqueles
Municípios.

Surpreende-nos o fato de a LDO não apresentar nenhum indicativo
para que o Orçamento Anual de 2009 preveja recursos para a
implantação e estruturação do referido arranjo institucional
metropolitano. Reconhecendo-se a importância do Vale do Aço, há
que corrigir esta falha.

A fim de suprir esta omissão, apresentamos esta emenda contando
desde já com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 76
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009 fará

a devida renúncia fiscal para adequada implementação da “Lei de
Incentivo aos Esportes.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir que a renúncia

fiscal seja suficiente para a implementação da “Lei de Incentivo aos
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Esportes”.
Seguindo o exemplo nacional, acredito que Minas Gerais também

pode direcionar recursos próprios para incentivar os atletas mineiros.
Nos últimos quatro anos, o Estado voltou-se tanto para o choque de

gestão que os programas sociais ficaram praticamente esquecidos.
Portanto, está na hora de Minas estabelecer programas visando à
supressão do enorme déficit social do nosso Estado.

EMENDA Nº 77
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

alocará recursos suficientes para a realização da I Conferência
Estadual de Comunicação.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura

EMENDA Nº 78
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

destinará recursos suficientes ao Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, para incorporação e
atendimento dos Municípios integrantes da Mesorregião do Vale do
Rio Doce.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura

EMENDA Nº 79
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

alocará recursos suficientes para pavimentação asfáltica entre o
Município de Marilac e o entroncamento dos Municípios de Nacip
Raydan e São José da Safira.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura

EMENDA Nº 80
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009

alocará recursos suficientes para a devida recomposição salarial dos
Diretores de escolas estaduais.”.
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Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Carlin Moura

EMENDA N° 81
Acrescente-se ao art. 24 o seguinte § 4°:
“Art. 24 - (...)
§ 4°- O Poder Executivo instituirá fundo de recurso s orçamentários a

serem transferidos aos Municípios para compensação de eventuais
perdas com a revisão da Lei nº 13.803, de 2000, que dispõe sobre a
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios, e ainda para compensação dos
Municípios que gastem, mediante convênio, sua receita orçamentária
com despesas com atribuições do Estado ou da União, em
atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV, VIII e X, da
Constituição do Estado, nas condições, prazos e recursos que a lei
específica estabelecer, observadas, em cada exercício financeiro, as
dotações consignadas no orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa permitir que o Estado transfira

recursos, mais do que necessários e justos, para os Municípios. Deve-
se, preliminarmente, registrar que, de fato, a imensa desigualdade que
marca o Brasil e, em especial, Minas Gerais, deixou marcas indeléveis
em nossa história. Contudo, o quadro atual do federalismo fiscal, em
que os Municípios detêm a menor parcela dos recursos tributários,
indica que a solução para o problema da desigualdade passa não pela
redistribuição dos recursos constitucionalmente vinculados aos
Municípios, mas pela redefinição do pacto federativo.

O problema se agrava pelo fato de que, em virtude da proximidade
com a população, as prefeituras são levadas a assumir atribuições
dos demais entes federativos, por distintos mecanismos: de
combustível e manutenção das viaturas da polícia militar, passando
pelo pagamento de luz e água das sedes de órgãos e entidades
federais e estaduais, até a cessão de servidores. A população
demanda os serviços e, notadamente para os Municípios menores, os
demais entes federativos condicionam, de forma expressa ou
implícita, sua atuação ao apoio financeiro das prefeituras.
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Estudos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal revelam
que "as despesas realizadas pelos Municípios com as atividades de
competência da União e dos Estados chegam a pelo menos 4,43%
das suas receitas, o que equivaleria, no ano de 1998, a um gasto de
pelo menos 3,1 bilhões de reais, chegando a pelo menos 3,8 bilhões
de reais em 2000, atingindo 4,2 bilhões de reais em 2001 e
alcançando 5,0 bilhões de reais em 2002." (Bremaeker. "Despesas
dos Municípios com competências da União e dos Estados em 2004".
Disponível em: www.ibam.org.br).

O que nos surpreende é o fato de que, segundo este estudo, são os
Municípios mais pobres que percentualmente mais arcam com
despesas de atribuições dos demais entes federativos. Segundo o
referido estudo, "a participação relativa dos gastos com serviços da
União e dos Estados sobre a receita total são maiores nas regiões
mais ‘abandonadas’, ou seja, onde há necessidade de uma atuação
mais intensa por parte dos Municípios para garantir o fornecimento
dos serviços à população". São igualmente os Municípios menores
que proporcionalmente mais arcam com as despesas de atribuições
dos demais entes federativos: enquanto os Municípios com menos de
10 mil habitantes arcam com até 10% de seus orçamentos com essas
atribuições, os Municípios com mais de 500 mil habitantes arcam com
menos de 4% de seu orçamento com despesas dessa natureza. Daí a
importância da criação de um fundo de compensação.

Além disso, tendo em vista a real possibilidade de revisão da Lei nº
13.803, de 2000, a partir da apresentação do Projeto de Lei nº
637/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, que distribui a parcela do ICMS
que cabe aos Municípios, propugnamos pela criação de um
mecanismo de compensação para os Municípios que vierem a sofrer
perdas com a redistribuição do ICMS. A referência que nos inspira é o
mecanismo constante na Lei Complementar nº 87, de 1996, a
chamada Lei Kandir. Esse diploma legal desonerou da cobrança do
ICMS os produtos a serem exportados, causando significativa perda
de receita para Estados e Municípios. Para compensar essa perda, o
art. 31 da referida lei previa um mecanismo de compensação,
mediante o repasse de recursos da União para os demais entes
federativos.
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EMENDA N° 82
Acrescente-se onde convier:
“Art ... - A abertura de créditos suplementares não se aplica ao

programa de divulgação governamental.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Weliton Prado
Justificação: A emenda apresentada tem por escopo conferir

tratamento republicano às despesas de publicidade do governo,
procurando submeter estes gastos ao controle efetivo do Legislativo e
da sociedade, de maneira a impedir o uso abusivo de recursos
públicos como forma de implementação de censura econômica sobre
a imprensa.

A dotação referente à publicidade do governo em 2006, por
exemplo, era inicialmente de R$27.500.000,00, mas foi acrescida por
diversas suplementações orçamentárias, que, ao final, totalizaram
R$39.875.933,00, correspondente a um percentual de suplementação
de 69%.

Em 2007, a situação foi ainda mais preocupante, visto que as
suplementações elevaram a dotação a um valor que superou o dobro
do totalizado no ano anterior. A Assembléia Legislativa aprovou
dotação referente à publicidade do governo de R$27.853.933,00. Mas,
diversas suplementações orçamentárias alteraram esse valor,
totalizando R$81.163.939,00 (autorizado). O governo liquidou
R$80.751.212,14.

Com as referidas suplementações que tem ocorrido em benefício do
programa de divulgação governamental, é possível constatar que essa
despesa supera muitas vezes a de programas estruturadores. É
inaceitável que uma despesa tão pouco importante para a população
do Estado seja tão favorecida pelo governo.

EMENDA N° 83
Dê-se ao § 1º do art. 20 a seguinte redação:
“Art. 20 - (...)
§ 1°- A política remuneratória dos servidores públi cos, na forma da

lei, dar-se-á com base em reajustes gerais, não inferiores à variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -,
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -,
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do período, e em aprovação de tabelas salariais dos planos de
carreiras específicos, incluindo adicionais de desempenho, mediante
alocação de recursos decorrentes do percentual da variação nominal
anual do valor líquido arrecadado de ICMS, deduzido o crescimento
vegetativo da folha salarial e observadas as disposições da Lei
Complementar nº 101, de 2000.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo criar condições para que

a atualização da remuneração de todo o funcionalismo público do
Estado tenha, como parâmetro mínimo, índices nunca inferiores à
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -,
índice oficial do Governo Federal para medição das metas
inflacionárias do período.

Tal medida é fundamental para reduzir as grandes discrepâncias
salariais e a perda do poder de compra dos servidores nos últimos
anos. Há categorias ainda sem reajustes salariais há mais de 10 anos.
É incompreensível que a 2ª maior economia do País ainda tenha
vencimentos inferiores ou iguais ao salário mínimo.

EMENDA N° 84
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte § 4°:
“Art. 20 - (...)
§ 4°- As despesas com pessoal e encargos sociais da  Defensoria

Pública terão como limite, na elaboração de sua proposta
orçamentária, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril
de 2008, acrescida do percentual de 50%.”

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo criar condições para

materializar a autonomia orçamentária conquistada pela Defensoria
Pública, autorizando, em razão das peculiaridades do caso, o
alargamento do limite de despesas com pessoal e encargos sociais
previstos para os demais órgãos e poderes do Estado. Com essa
medida, pretende-se tornar viável o atendimento à antiga
reivindicação da categoria por melhores salários.

Cumpre ressaltar, ademais, que a remuneração atualmente
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percebida pelos Defensores Públicos em Minas Gerais é uma das
menores entre todos os Estados da Federação, sendo incompatível
com a relevância da função por eles desempenhada, sobretudo
quando comparada ao Ministério Público, órgão que igualmente
exerce funções essenciais à administração da justiça.

EMENDA N° 85
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte § 5°:
“Art. 20 - (...)
§ 5°- As despesas com pessoal e encargos sociais da  Polícia Militar,

do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil terão como limite, na
elaboração de sua proposta orçamentária, a despesa com a folha de
pagamento do mês de abril de 2008, acrescida do percentual de
30%.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo criar condições para a

elevação da remuneração dos agentes de segurança pública do
Estado, mediante a implantação de novas tabelas salariais (reparando
graves injustiças como a dos servidores administrativos da Polícia
Civil que percebem vencimentos inferiores ao salário mínimo) e a
concessão de gratificação por atividade de risco (ou gratificação de
periculosidade).

As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de Agente
de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Sócio-
Educativo são tipificadas como profissões de risco, perigosas e,
portanto, seus ocupantes fazem jus ao adicional de periculosidade,
definido nos termos da Constituição Federal e em conformidade com o
disposto nos arts. 36 e 39 da Constituição Estadual. Com essa
medida, pretende-se tornar viável o atendimento a essa antiga
reivindicação dos servidores da área de defesa social.

EMENDA N° 86
Acrescente-se ao art. 41 o seguinte § 3°:
“Art. 41 - (...)
§ 3°- O Poder Executivo promoverá, mediante alteraç ão da

legislação tributária, a redução das alíquotas do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
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de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - que incidem sobre a energia elétrica para
consumo residencial, sobre a energia elétrica para consumo rural,
sobre as telefonias fixa e móvel e a comunicação de dados e sobre
biocombustíveis – inclusive álcool combustível, em atendimento aos
objetivos previstos no art. 2º, incisos IV, IX e XI, da Constituição do
Estado, nas condições, nos prazos e nos recursos que a lei específica
estabelecer.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa a colaborar para o esforço nacional

para redução da carga tributária nos Estados, através da redução das
alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incidem
sobre a energia elétrica para consumo residencial, sobre a energia
elétrica para consumo rural, sobre as telefonias fixa e móvel e a
comunicação de dados e sobre biocombustíveis – inclusive álcool
combustível.

EMENDA N° 87
Acrescente-se ao art. 8° o seguinte parágrafo:
“Art. 8° - (...)
§... - Para os fins do disposto no inciso V deste artigo, consideram-

se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas
financiadas pelo produto da arrecadação dos impostos a que se
referem os arts. 155, 157 e inciso I, alínea “a”, e inciso II do art. 159 da
Constituição da República, identificados como “Fonte 10 - Recursos
Ordinários.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A Constituição da República é clara quanto à

vinculação de 12% do produto de impostos e transferências para a
ações e serviços públicos de saúde. Apesar disso, o governo tem
apresentado, reiteradas vezes, para o cumprimento da vinculação,
despesas realizadas por outras fontes de financiamento. Destacam-
se, entre essas, as despesas realizadas pela Copasa-MG, financiadas
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com recursos provenientes da cobrança de tarifas sobre o consumo
dos usuários do serviço. Esses recursos integram o patrimônio da
empresa e não se confundem, em hipótese alguma, com os recursos
discriminados pela Constituição. Não se trata, aqui, de negar
importância, para a prevenção da saúde da população, da ampliação
do serviço de saneamento ambiental, mas sim de preservar a
integridade do mandamento constitucional: é absolutamente
imprescindível o aumento de recursos públicos para a área de saúde,
inclusive para o saneamento, desde que respeitado o princípio basilar
do Sistema Único de Saúde de gratuidade dos serviços e participação
da sociedade na definição das prioridades. Não é admissível,
portanto, a substituição de recursos dos impostos por tarifas cobradas
aos usuários.

EMENDA N° 88
Dê-se ao § 1º do art. 8° a seguinte redação:
“Art. 8° - (...)
§ 1º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se

ações e serviços públicos de saúde aquelas implementados pelos
órgãos e entidades vinculadas ao SUS, em conformidade com a
Resolução n° 322, de 8 de maio de 2003, do Conselho  Nacional de
Saúde.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A proposta tem o objetivo de preservar o espírito da

Emenda Constitucional n° 29, de 13/9/2000, que tem a clara intenção
de garantir um fluxo contínuo e ampliado de recursos para o Sistema
Único de Saúde. A participação do gasto público no total de gastos na
Saúde no Brasil é de 45%. Em qualquer país com um sistema de
recorte universal, essa participação é de 70% a 75%. Quando se
analisa o gasto “per capita”, vê-se que o Brasil gasta metade do que
gastam a Argentina ou o Chile. Hoje, os poderes públicos de todo o
País despendem cerca R$40.000.000.000,00 para 180 milhões de
pessoas, o que daria R$200,00 “per capita”/ano. O desvio de recursos
destinados ao SUS para outros aspectos condicionantes da saúde,
que no entanto não têm o perfil universalizante do Sistema,
compromete ainda mais os já insuficientes recursos do setor. A
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emenda visa também adequar a LDO à legislação vigente na área de
SUS, especialmente à Resolução nº 322, editada pelo Conselho
Nacional de Saúde e homologada pelo Ministério da Saúde.
Esperamos, com essa emenda, evitar que a previsão orçamentária
para 2009 inclua entre as despesas com saúde gastos que não são
pertinentes à área.

EMENDA N° 89
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação:
“Art. 9° - Os recursos previstos no inciso II do § 2º do art. 198 da

Constituição da República deverão ser aplicados, integralmente, no
exercício financeiro de 2009, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O artigo tem o propósito de definir que apenas serão

computadas no cálculo da vinculação as despesas liquidadas no ano,
impedindo o cômputo de restos a pagar não processados, facilmente
canceláveis, procedimento que desrespeita orientação expedida pelo
Tribunal de Contas do Estado. Com a adoção desse dispositivo na
LDO em 2005, foi possível evitar a realização, durante a execução
orçamentária, de manobras contábeis, como a postergação
propositada de repasse de recursos à saúde e a realização de
empenhos sem a entrega dos correspondentes serviços ou
mercadorias. No entanto, a redação pode ser aperfeiçoada, retirando-
se do texto a menção às entidades que não integram o orçamento
fiscal e que, por conseguinte, não empenham despesas.

EMENDA N° 90
Suprima-se, no Anexo III – Riscos Fiscais, item 2 - Riscos nas

Despesas, a expressão “Desta forma, a execução das despesas
programadas não vêm se constituindo como risco para as contas
estaduais.”, acrescentando-se o que se segue:

“As variações não previstas na despesa obrigatória programada na
Lei Orçamentária Anual são oriundas de modificações no arcabouço
legal que criam ou ampliam as obrigações para o Estado, bem como
de decisões de políticas públicas que o governo necessita tomar
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posteriormente à aprovação daquela lei. Dessa forma, a possibilidade
de regulamentação pelo Congresso Nacional, após o período eleitoral,
das despesas com as ações e serviços públicos de saúde, nos termos
da Emenda Constitucional no 29, de 13 de dezembro de 2000, por
meio do Projeto de Lei Complementar n° 306, de 2008 , já em
adiantado estágio de tramitação, se afigura como principal risco de
programação de despesas.

Como é sabido, o projeto de regulamentação propõe a exclusão,
para o cálculo da vinculação estabelecida pela Emenda n° 29, de
todas as despesas que não estão de acordo com o caráter de
universalidade e gratuidade que fundamentam o SUS. O PLP prevê
ainda que os recursos não aplicados em um exercício deverão ser
aplicados no exercício seguinte e que os Estados que não estiverem
aplicando o percentual mínimo de 12% (doze por cento) deverão se
adequar até 2011, com ampliação de pelo menos 1/4 (um quarto) da
diferença entre a aplicação atual e o mínimo por ano.

A proibição, pelo PLP 306, de 2008, do cômputo de despesas de
saneamento custeadas por tarifas pagas pelos usuários, de despesas
com entidades de saúde fechada de servidores públicos e de
despesas previdenciárias gera um déficit na previsão de despesas
para 2008 de pelo menos 460 milhões de reais, se considerarmos que
a base de cálculo da receita deverá ser descontada dos recursos
destinados à formação do Fundeb. Assim, pelo menos 1/4 (um quarto)
desse valor pode se acrescer ao orçamento de 2009, além de cerca
de 2% (dois por cento) do valor da base de cálculo da vinculação,
necessários para se estabelecer a trajetória de convergência entre os
atuais índices médios de aplicação do Estado, se descontadas
aquelas despesas, e o mínimo constitucionalmente previsto.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.

EMENDA Nº 91
Dê-se ao “caput” do art. 37 a seguinte redação:
“Art. 37 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância do princípio da publicidade, o Poder Executivo
disponibilizará na internet, para acesso de toda a sociedade, no
mínimo as seguintes informações:
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I - o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - o projeto e a Lei Orçamentária anual;
III - as informações de programação e execução bimestral das

metas físicas do Sigplan;
IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações por

função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada;
V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da

arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas
administradas com as respectivas estimativas bimestrais, bem como
de eventuais reestimativas por força de lei;

VI - demonstrativo, atualizado mensalmente, de contratos e
convênios referentes a projetos, discriminando as classificações
funcional e por programas, a unidade orçamentária, a contratada ou a
convenente, o objeto e os prazos de execução, os valores e as datas
das liberações de recursos;

VII - relatórios das despesas com publicidade institucional e com
publicidade de utilidade pública, discriminando o total das despesas
da administração direta e da indireta, incluindo as empresas
controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou entidade
responsável pela informação veiculada, e a relação das agências
contratadas pelo Executivo.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Procuramos garantir um patamar mínimo de divulgação

de informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de
modo a ampliar o grau de transparência orçamentária do Estado.
Devemos notar que todas as informações listadas estão disponíveis
ao nível da União e algumas delas já são fornecidas pelo Estado, sem
que haja comando específico para isso na legislação mineira.

EMENDA N° 92
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte parágrafo:
“Art. 16 - (...)
§ 3° - O Identificador de programa governamental se rá utilizado para

a discriminação de programas estruturadores, associados e
especiais.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.



90

Bancada do PT - Carlin Moura.
EMENDA N° 93

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência,

constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
eqüivalendo a, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita corrente
líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos imprevistos.

Parágrafo único - Da reserva de contingência estabelecida no
“caput”, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos recursos serão
destinados à constituição de margem de expansão de despesas
obrigatórias continuadas destinadas à adequação orçamentária e
financeira de proposições a serem definidas pela Assembléia
Legislativa no exercício de 2009.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Esta emenda, baseada em emenda semelhante

apresentada pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
Federal ao PLDO 2009, propõe a concretização dos institutos fixados
pelo art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige
demonstração da neutralidade fiscal das proposições que gerem
despesas obrigatórias continuadas. As proposições de iniciativa
parlamentar dificilmente conseguem apresentar tal neutralidade ao
terem examinada sua adequação orçamentária e financeira. Assim,
tenta-se, como forma de viabilizar a adequação de proposições que
tenham seu mérito acolhido pelas comissões temáticas permanentes,
a reserva de 1% da receita corrente líquida, a ser apropriada ao longo
do exercício pela Assembléia Legislativa por meio da aprovação de
créditos especiais.

EMENDA N° 94
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte § 4°:
“Art. 20 - (...)
§ 4° - Os serviços de consultoria somente serão con tratados para

execução de atividades que comprovadamente não possam ser
desempenhadas por servidores ou empregados da administração
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estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na página oficial
do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a
autorização da contratação, na qual constará, necessariamente,
quantitativo médio de consultores, custo total dos serviços,
especificação dos serviços e prazo de conclusão.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda tem o objetivo de dar maior transparência às

despesas com consultorias, que, como demonstraram estudos do
Ministério do Planejamento, referentes particularmente à contratação
de consultores em programas com financiamento internacional,
freqüentemente têm custos superiores ao trabalho desenvolvido por
quadros existentes no próprio serviço público. O mecanismo já foi
adotado nas LDO em 2004, 2005, 2006 e 2007 e não parece haver
motivo para sua exclusão, principalmente quando se observa a
trajetória crescente dessas despesas, que subiram, no orçamento
executado pelo Poder Executivo, de R$17.600.000,00 em 2002 para
R$21.380.000,00 em 2007.

EMENDA N° 95
Suprimam-se os §§ 1º e 2º do art. 20, passando-se o § 3º a

parágrafo único.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: As eventuais restrições às despesas de pessoal estão

regulamentadas pela Constituição da República e pela Lei
Complementar nº 101, sendo desnecessária qualquer outra
regulamentação da matéria. Não é justo nem conveniente o
estabelecimento de limite inferior ao já determinado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal para os reajustes salariais dos servidores
estaduais, instituindo tratamento diferenciado em relação aos demais
servidores das outras esferas federais. Os parágrafos que
pretendemos suprimir instituem um cálculo que tem apenas o efeito de
servir de orientação ao Executivo na negociação com os servidores, o
qual nunca foi implementado.

EMENDA N° 96
Acrescente-se ao art. 18 os seguintes parágrafos, passando o
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parágrafo único a § 1°:
“Art. 18 - (...)
§ 2º - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais

exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais, e respectivas metas.

§ 3º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de
arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das
estimativas de receitas para o exercício.

§ 4° - Os decretos de abertura de créditos suplemen tares
autorizados na lei orçamentária seguirão numeração seqüencial
própria, que se encerrará ao final do exercício, e serão acompanhados
da exposição de motivos a que faz referência o § 2º deste artigo,
observado o § 3º do mesmo.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: As modificações aqui propostas têm o objetivo de

regular a apresentação de créditos adicionais à apreciação desta
Casa, de modo a facilitar o acompanhamento e a fiscalização das
modificações introduzidas na Lei Orçamentária. Pretendemos, com a
adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos
ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas
governamentais, reforçando o sistema de planejamento pelo exercício
da justificação circunstanciada de todos os seus atos.

EMENDA N° 97
Acrescente-se, no “caput” do art. 35 a expressão “e programa” após

a expressão “por órgão”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O maior detalhamento da programação dos

desembolsos financeiros visa permitir o acompanhamento da
execução orçamentária, dando transparência aos eventuais
contingenciamentos de despesas.

EMENDA N° 98
Acrescente-se ao art. 35 o seguinte § 2°, passando o parágrafo
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único a § 1°:
“Art. 35 - (...)
§ 2° - O Poder Executivo, no ato de que trata este artigo, publicará,

ainda, as metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas por
categoria econômica e fontes.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal deu grande

importância ao planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo,
mesmo a obrigação de se limitarem os empenhos, como previsto no
art. 36 da LDO, caso não se efetive a previsão de receita. Para isso, o
art. 13 dessa lei determina o desdobramento da receita prevista em
metas bimestrais de arrecadação. A emenda que apresentamos tem o
objetivo de dar total publicidade a essas metas, que hoje não são
atualizadas pela Secretaria de Fazenda, demonstrando em um
mesmo instrumento a previsão de receitas e de desembolso de
despesas.

EMENDA N° 99
Acrescente-se ao art. 28 o seguinte parágrafo:
“Art. 28 - (...)
Parágrafo único - As empresas controladas pelo Estado publicarão e

manterão, nas suas páginas na “internet”, relatório trimestral dos
investimentos realizados, com o mesmo detalhamento previsto neste
artigo.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de, retomando

a redação da Lei nº 16.919, de 6/8/2007 - a LDO vigente -, dar
efetividade ao orçamento de investimentos das empresas estatais,
permitindo o acompanhamento, pelos mesmos elementos de
classificação, dos investimentos aprovados na Lei Orçamentária.

EMENDA N° 100
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo encaminhará juntamente com a

proposta orçamentária para 2009 demonstrativo dos programas
financiados com recursos provenientes da União, identificando os
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programas federais que lhes estão associados.
Parágrafo único - O Orçamento discriminará em fonte de recurso

específica as transferências por convênios, acordos e ajustes com a
União.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: São cada vez mais freqüentes no Brasil os programas e

as políticas públicas de execução multigovernamental. Essa tendência
configura importante avanço nas relações federativas, instituindo a co-
responsabilidade e a cooperação entre os diversos entes na prestação
de serviços ao cidadão. A proposta que apresentamos visa a
aperfeiçoar a execução dos programas desenvolvidos em colaboração
com a União e dar visibilidade às políticas comuns aos dois entes,
efetivando prática comum em organismos estruturados na forma do
federalismo cooperativo, como, por exemplo, entre os membros da
União Européia.

EMENDA N° 101
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao Siafi Assembléia para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
art. 160 da Constituição do Estado.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do

Legislativo é necessário o total acesso a todos os bancos de dados
referentes à execução de despesas públicas, inclusive os referentes
às despesas do próprio Poder. Não vemos motivo pelo qual não se
possa dar a todos os membros desta Casa o pleno conhecimento da
sua execução orçamentária e financeira.

EMENDA N° 102
Dê-se ao art. 39 do projeto a seguinte redação:
“Art. 39 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi-MG -
, ao Armazém Siafi, ao Sistema de Informações Gerenciais e
Planejamento - Sigplan -, ao Sistema de Gestão de Convênios,
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Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - Sigcon-MG -, ao
Sistema de Administração de Pessoal - Sisap - e ao Sistema
Integrado de Administração - Siad - para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as
condições técnicas de acesso e o treinamento para a operação dos
mecanismos de consulta aos sistemas referidos no ‘caput’.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do

Legislativo é necessário o total acesso a todos os bancos de dados
referentes à execução de despesas públicas. Por esse motivo,
propomos a ampliação do rol dos sistemas que serão postos à
disposição dos parlamentares.

EMENDA N° 103
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Os órgãos ou as entidades concedentes deverão

disponibilizar na internet informações contendo, no mínimo, a data da
assinatura dos instrumentos de transferência voluntária, o nome do
convenente, o objeto das transferências, o valor liberado e as
classificações funcional, programática e econômica do respectivo
crédito.

Parágrafo único - Os órgãos concedentes deverão ainda:
I - divulgar, pela internet:
a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;
b) no prazo de sessenta dias após a publicação da Lei

Orçamentária, o conjunto de exigências e procedimentos, inclusive
formulários, necessários à realização das transferências;

c) os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação
irregular dos recursos transferidos;

II - viabilizar acompanhamento, pela internet, dos processos de
liberação de recursos;

III - adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e
padronizados que orientem os interessados de modo a facilitar o seu
acesso direto aos órgãos da administração pública estadual.”.
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Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda pretende estabelecer procedimentos que

simplifiquem e dêem transparência à execução de políticas públicas
estaduais por meio da colaboração com os Municípios. Propomos a
publicação dos critérios que determinam a escolha de um Município
como parceiro da administração estadual, de modo a garantir a
impessoalidade no exercício discricionário de despesas e possibilitar a
todos os Municípios a igualdade de condições na disputa dos recursos
complementares estaduais.

EMENDA N° 104
Acrescente-se ao art. 22 os seguintes §§:
“Art. 22 - (...)
§ 4º - A ocorrência de fato que motive a suspensão ou o

impedimento de liberação de recursos a título de transferências
voluntárias será comunicada ao covenente pelo órgão concedente.

§ 5° - A Secretaria da Fazenda manterá na “internet ” relação
atualizada dos entes que apresentarem motivos de suspensão ou
impedimento de transferências voluntárias.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda busca criar condições para que os

Municípios e entidades tomem rápido conhecimento de qualquer
evento que os impeça de firmar convênios com o Estado, de modo a
tomar tempestivamente as providências necessárias à regularização
de suas relações com o poder público estadual.

EMENDA N° 105
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo expedirá regulamentação visando a

uniformizar a divulgação por seus órgãos e entidades do
demonstrativo de que trata o § 3º do art. 73 da Constituição do
Estado, estabelecendo a disposição das informações e a data para
sua publicação.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O demonstrativo instituído pela Constituição do Estado
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visa a dar transparência às despesas com pessoal, permitindo a
identificação dos órgãos e dos cargos que merecem maior atenção na
administração de recursos humanos na administração pública
estadual. No entanto, a falta de regulamentação sobre o formato do
demonstrativo tem criado dificuldade para o acompanhamento da
evolução das despesas de pessoal. Hoje, cada órgão ou entidade
publicam o demonstrativo em data e padrão por eles mesmos
definidos, além de nem sempre manterem atualizadas em sua página
na internet as informações publicadas. Julgamos apropriado, para o
pleno cumprimento da intenção expressa pela Constituição, a
padronização das informações.

EMENDA N° 106
Suprima-se o inciso VI do art. 33, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O inciso VI tenta retornar uma proibição de anulação

para emendas que constava da Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2002 e foi rejeitada pela Assembléia nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Na verdade, a
proposta ainda amplia o alcance da proposta repetidamente repelida
pelo Legislativo, já que o Findes incorporou, além dos recursos do
Find e do Fundieste, objeto da proposta original, os do FDMM. Não
vemos sentido em se garantir tratamento privilegiado a esse fundo, à
margem da discussão geral das prioridades de despesas estaduais. A
exceção prevista na redação enviada este ano não garante as
prerrogativas parlamentares, uma vez que não é exposta ao legislativo
a previsão do valor a ser despendido com as obrigações contratadas
que, de acordo com o art. 44 do PLDO, são somadas às estimativas
de novos contratos a serem assinados em 2009. Procuramos, com a
emenda, sustentar o correto entendimento já reiteradamente expresso
por esta Casa sobre a matéria.

EMENDA N° 107
Dê-se ao “caput” do art. 33 a seguinte redação:
“Art. 33 - É vedada a anulação de recursos para a apresentação de

emendas ao projeto de lei orçamentária e o cancelamento de recursos
para a abertura de créditos suplementares sobre”.
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Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O projeto reproduz norma tradicionalmente inserida nas

LDOs estaduais, que restringe a participação do Legislativo na
elaboração da Lei Orçamentária. Lembramos que menos de 8% dos
recursos previstos na proposta orçamentária de 2007 podiam ser
remanejados pela Assembléia. Julgamos ser necessária uma maior
participação do Poder Legislativo na elaboração da programação
Orçamentária, em nome do equilíbrio entre os Poderes. Acreditamos
que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na
elaboração do Orçamento seria restringir o uso das dotações listadas
nos incisos como fonte de anulação de recursos para atos de
suplementação e contingenciamento, submetendo o Executivo às
mesmas limitações impostas ao Legislativo.

EMENDA N° 108
Acrescente-se o seguinte inciso XV ao art. 8°:
“Art. 8° - (...)
XV - demonstrativo das receitas e despesas primárias associadas às

parcerias público-privadas, discriminadas por projeto licitado.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A proposta tem o objetivo de fazer retornar ao texto da

lei inciso proposto pelo projeto enviado pelo governo em 2006 e
integrante da LDO para 2007, de modo a garantir o detalhamento dos
efeitos financeiros das parcerias público-privadas. Procura, ainda, no
momento em que começa a vigorar a primeira PPP estadual, ampliar
o escopo da proposta do governo, aumentando a transparência da
gestão dos recursos utilizados nesses projetos.

EMENDA N° 109
Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:
“Art. 8º - (...)
... – demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos dos

serviços públicos financiados por taxas, contendo a arrecadação total
de cada taxa, o número de contribuintes de cada taxa, o custo total e
o custo unitário do serviço, executado em 2007 e 2008 e previsto em
2009, para o cumprimento do inciso V do art. 40 desta lei.”.
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Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Segundo o Código Tributário Nacional, as taxas têm

como fato gerador “o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”. O inciso
V do art. 40 do projeto de lei repete disposição da LDO vigente, que
determina a revisão da legislação tributária, com o objetivo, no que diz
respeito às taxas, de tornar compatível a arrecadação com os custos
dos respectivos serviços. Uma vez que as taxas devem corresponder
ao custo do serviço, que para ter essa fonte de financiamento deve
ser divisível e específico, é presumível que esses custos e receitas já
sejam contabilizados pelo Estado. Propomos a divulgação dessas
informações de modo a permitir a efetiva avaliação, por parte desta
Casa, da previsão de receita orçamentária.

EMENDA Nº 110
Dê-se ao inciso VIII do art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
VIII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2009,

acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas
com amortização e com juros e encargos e de quadro detalhado
evidenciando, para cada operação de crédito, a natureza da dívida, o
respectivo credor, o saldo devedor e respectivas projeções de
pagamento de amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e o
cronograma de pagamento;

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O Estado de Minas Gerais foi uma das unidades da

federação que registrou maior aumento no endividamento público nos
últimos cinco anos, conforme acompanhamento do Banco Central. A
dívida do governo mineiro somava 48,082 bilhões de reais em
outubro, com aumento de 5,58% sobre dezembro de 2005 e de
40,23% sobre o final de 2002. Não há dúvida de que o endividamento
é método legítimo para a antecipação de investimentos que, de outra
forma, poderiam chegar tarde demais para o atendimento da
população. No entanto, uma vez que essas operações podem
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comprometer a capacidade de gerações futuras na busca do
desenvolvimento, é necessário que se promova o maior grau possível
de transparência em sua administração. A emenda promove a
ampliação do detalhamento já constante na Lei Orçamentária sobre os
custos da dívida pública, adotando critérios já usuais em Estados
como São Paulo e Bahia.

EMENDA N° 111
Acrescentem-se ao parágrafo único do art. 49 os seguintes incisos

III e IV, renumerando-se os demais :
“Art. 49 - (...)
Parágrafo único - (...)
II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência

Social - Suas -;
III – os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de

Minas Gerais – Fapemig;
IV – demais recursos legalmente vinculados a finalidades

específicas;”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que

está inserido na LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de
2004, promoveu a reversão ao Tesouro a quantia de 318,85 milhões
de reais de superávit da Fapemig. Esses recursos foram destinados a
essa entidade por vinculação constitucional e sua transferência foi
propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A
manobra foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do
Estado e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
desta Casa, por representar claro desrespeito à vontade da
Constituição e ao parágrafo único do art. 8° da Lei  de
Responsabilidade Fiscal, segundo o qual “os recursos legalmente
vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso”. Procuramos, com a emenda,
preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis
que desvirtuam o princípio republicano de respeito à legalidade.

EMENDA N° 112
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Acrescente-se ao art. 39 o seguinte parágrafo único:
“Art. 39 - (...)
Parágrafo único - Poderão também ser habilitadas pelos órgãos

competentes, para acessar diretamente os sistemas referidos no
“caput”, entidades sem fins lucrativos credenciadas segundo requisitos
estabelecidos em decreto.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura .
Justificação: A proposta visa ampliar a possibilidade de participação

popular no processo orçamentário, permitindo que entidades sem fins
lucrativos tenham acesso, para consulta, aos sistemas de execução
orçamentária. Desse modo, procuramos ampliar a visibilidade do uso
dos recursos públicos, permitindo que entidades ligadas aos
movimentos sociais acompanhem diretamente a ação estatal, sem a
interposição de interpretações sobre os dados e informações públicos.
Acreditamos que a possibilidade aberta pela emenda, enquanto não
se providencia o completo acesso por todos os cidadãos a esses
dados, tem importante efeito pedagógico, ao facilitar a elaboração de
pesquisas sobre o orçamento e a administração pública em centros de
pesquisa e entidades interessadas nas políticas públicas estaduais.

EMENDA N° 113
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância do princípio da publicidade, o Tribunal de Contas do
Estado disponibilizará na internet, para acesso de toda a sociedade,
até 30 dias após sua apreciação final pelo Tribunal, a íntegra dos
processos das tomadas ou prestações de contas anuais e
extraordinárias dos órgãos e entidades da administração pública
estadual.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda procura recuperar dispositivo já incluido na

LDO vigente, que visa ampliar o acesso do cidadão a um material de
alta qualidade técnica e riquíssimo para o estudo e entendimento da
administração pública estadual gerado pelo Tribunal de Contas do
Estado.
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EMENDA N° 114
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Aplica-se o disposto no art. 62 da Lei Complementar n° 101,

de 2000, à cessão de bens e recursos humanos e ao fornecimento de
serviços de apoio às entidades integrantes da administração pública
estadual, independentemente da transferência de recursos
financeiros, devendo os convênios respectivos ser registrados no
Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de
Minas Gerais - Sigcon-MG.

§ 1° - Os convênios com os Municípios que não impli quem
transferência de recursos financeiros para entidades estaduais serão
registrados pelos custos estimados pelos Municípios.

§ 2° - O Executivo, o Judiciário e o Ministério Púb lico promoverão a
publicação trimestral dos valores consolidados, por Município,
microrregião e região de planejamento, dos convênios previstos neste
artigo, discriminando a função orçamentária à qual correspondem os
respectivos objetos.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Chegam a esta Casa, constantemente, reclamações

por parte de diversas Prefeituras sobre o pesado encargo que têm
sido obrigadas a assumir para garantir o fornecimento, aos seus
munícipes, de serviços de competência estadual ou federal. A emenda
procura esclarecer os termos da discussão, permitindo a consolidação
e quantificação dos dados referentes a esses encargos delegados aos
Municípios na esfera estadual. Dessa forma, acreditamos que o
debate poderá se dar em termos mais consistentes, permitindo o
planejamento de ações que diminuam os custos desses serviços e
promovam a progressiva assunção das despesas decorrentes pelo
ente constitucionalmente competente.

EMENDA Nº 115
Acrescente-se ao art. 26 o seguinte parágrafo único:
“Art. 26 - (...)
Parágrafo único - Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de

precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual
de precatórios poderão, na forma prevista na legislação, serão
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utilizados para pagamento dos bens adquiridos nos leilões promovidos
pelo Estado.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta emenda dispõe que os precatórios vencidos e as

parcelas vencidas de precatórios parcelados que estejam registrados
no sistema estadual de precatórios podem ser utilizados para o
pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se referem os arts.
7º e 8º da Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que são aqueles oriundos de
adjudicação judicial ou de dação em pagamento.

Nota-se que a possibilidade de utilização do título de crédito fica
limitada aos casos em que o Estado promove leilões naquelas duas
condições, o que afasta a viabilidade do gozo do crédito
consubstanciado no precatório nas demais hipóteses de leilão
(aquelas em que os bens não forem oriundos de adjudicação ou
dação em pagamento).

Cuida a alteração proposta de garantir a extensão da possibilidade
criada com a lei, de forma que o titular do crédito possa usufruir seu
direito em um universo maior de situações. A majoração do rol de
situações atinge o objetivo de dar efetividade ao direito conquistado
pelo credor e, de outro lado, permite que o Estado veja quitado seu
débito - já reconhecido e vencido -, sem que para isso precise afetar o
Tesouro.

Assim, na prática, o que ocorre é que o titular do crédito vencido só
tem a possibilidade de utilizá-lo para o pagamento de bens adquiridos
em leilão, quando já for a sua vez, na ordem cronológica de
pagamento, de receber o valor correspondente ao título. É o
equivalente a dizer-se que é dada ao credor - e somente àquele que
de fato já é o próximo cotado a receber do Estado o valor devido - a
opção de receber em espécie a quantia ou utilizar-se do mesmo valor
para aquisição de bens. Trata-se de instrumento que, da forma como
se encontra regulado, se tornou inócuo.

O que se pretende, portanto, é que todos os titulares de créditos já
vencidos possam se valer de seus precatórios para o pagamento de
bens adquiridos em leilões. Fique claro que não há nenhuma infração
à norma constitucional, uma vez que a ordem de pagamento não será
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afetada e o critério cronológico permanecerá inalterado. O que se
acrescenta é uma nova possibilidade de efetivar o gozo de direito já
reconhecido, a critério do titular, que poderá optar por aguardar o
pagamento ordinário ou por utilizar seu crédito vencido na aquisição
de bens leiloados.

Dessa forma, os credores do Estado ficarão mais tranqüilos e, por
outro lado, haverá promoção de uma quitação alternativa dos débitos
do poder público - contribuindo assim para o saneamento das dívidas
estatais.

Justificada a proposição, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 116
Acrescente-se onde convier convier:
“Art. - Fica proibida a limitação de empenho e de movimentação

financeira referentes às despesas previstas nos programas de
segurança pública, salvo se aprovada pelo Poder Legislativo
solicitação, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, para o
contigenciamento, total ou parcial, de dotação.

§ 1º - A solicitação de que trata o “caput” deste artigo somente
poderá ser formulada dentro do prazo estabelecido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e será acompanhada de pormenorizada
justificativa das razões de natureza técnica, econômico-financeira,
operacional ou jurídica que impossibilitem a execução.

§ 2º - A solicitação poderá, ainda, ser formulada em qualquer tempo,
nas situações que afetem negativamente a arrecadação da receita, de
calamidade pública de grandes proporções.

§ 3º - Em qualquer das hipóteses, as solicitações tramitarão na
Assembléia Legislativa em regime de urgência.

§ 4º - A não-execução de programação orçamentária, nas condições
previstas neste artigo, implica crime responsabilidade.

Art. 2º - O Poder Executivo deverá encaminhar trimestralmente à
Assembléia Legislativa demonstrativo da execução das despesas em
segurança pública.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta emenda visa garantir o investimento público em
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segurança, tendo por base o art. 159, II, da Constituição do Estado,
sendo injustificável o contingenciamento de verbas orçamentárias na
área de segurança pública, diante da necessidade inconteste de
aparelhamento das polícias estaduais, valorização remuneratória das
carreiras dos integrantes dos órgãos e instituições que compõem o
Sistema de Defesa Social, capacitação e treinamento contínuo dos
servidores.

Desta forma, justificada a proposição, conto com o apoio dos nobres
pares na aprovação desta proposta de emenda.

EMENDA Nº 117
Acrescente-se ao art. 41 os seguintes §§ 3º e 4º:
“Art. 41 - (...)
§ 3º – Os recursos oriundos das taxas de segurança pública serão

destinados aos órgãos estaduais, de que trata o art. 136 da
Constituição do Estado, para serem utilizados, prioritariamente, em
despesas de capital e em projetos e ações que contribuam para a
integração de atividades entre os órgãos de segurança pública.

§ 4º - Os recursos oriundos das taxas de segurança pública somente
poderão ser empenhados com despesas de pessoal até o limite de
30% (trinta por cento) do total dos recursos disponíveis.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: A emenda apresentada visa criar alternativa para a

situação dos órgãos de segurança pública no Estado, a qual é
bastante preocupante. Estudos realizados pelas Polícias Civil e Militar
e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam para a urgente
necessidade de reaparelhamento dessas instituições, para que
possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são
atribuídas.

A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante
no quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a normatização da
destinação dos recursos oriundos das diversas taxas de segurança
pública (previstas nos itens 1 e 3 das Tabelas B, D e M da Lei nº
6.773, de 26/12/75, modificada pela Lei nº 14.938, de 29/12/2003)
parece ser a melhor alternativa para que sejam mantidos canais
estáveis de financiamento.
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Dessa forma, justificada a proposição, conto com o apoio dos nobres
pares à sua aprovação.

EMENDA Nº 118
Acrescente-se o seguinte inciso ao § 2º do art. 36:
“Art. 36 - (...)
§ 2º - (...)
X - as despesas com o Sistema Único de Assistência Social e o

Fundo Estadual de Assistência Social.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pelo Conselho Estadual de Assistência Social, tem
como finalidade assegurar a consolidação do Sistema Único de
Assistência Social e a execução do Programa Implantação do Suas
em sua totalidade.

EMENDA Nº 119
Altere-se, no Anexo I - Prioridades e Metas para 2009, a meta física

da Ação 4.237 - Fortalecimento dos Instrumentos Descentralizados de
Gestão do Suas para 75% dos Municípios habilitados.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pelo Conselho Estadual de Assistência Social, tem
como finalidade fortalecer a gestão nos Municípios e garantir que
permaneçam habilitados na política de assistência social. Ela é,
portanto, imprescindível para a efetiva implantação do Suas no
Estado.

EMENDA Nº 120
Altere-se, no Anexo I - Prioridades e Metas para 2009, a meta física

da Ação 1.156 – Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e
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Controle do Suas para 8.000, e a unidade de medida, para “pessoa”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pelo Conselho Estadual de Assistência Social,
objetiva modificar a unidade de medida da Ação Qualificação de
Recursos Humanos para Gestão e Controle do Suas, uma vez que,
além dos servidores, os Conselheiros e os trabalhadores de entidades
de atendimento são também responsáveis pela gestão e controle
social do Suas. Assim, torna-se necessário, também, ampliar a meta
física da ação.

EMENDA Nº 121
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - Será criado um código identificador para as ações que

comporão o orçamento de segurança alimentar.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão

EMENDA Nº 122
Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:
“Art. 8º - (...)
XVI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados diretamente nas

ações de segurança alimentar e nutricional sustentável, conforme
quadro orçamentário a ser aprovado pelo Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Consea.” .

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão

EMENDA Nº 123
O Anexo I - Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual

fica acrescido dos seguintes dados:
“Programa Associado 105 - Gestão Ambiental Integrada.
Ação 4.047 - Apoio às Associações de Catadores de Materiais

Recicláveis .
Meta física: 50.
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Produto: associação ou cooperativa atendida.
Unidade de medida: associação ou cooperativa.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: Os catadores de materiais recicláveis cumprem papel

fundamental no processo de gestão dos resíduos sólidos. Sua
participação nesse processo é fator essencial para uma coleta seletiva
de melhor qualidade. Assim, possibilitar a ampliação de sua
qualificação constitui, fundamentalmente, além de contribuição pública
para a promoção da cidadania, um investimento na qualidade de vida
de todos, uma vez que os catadores, atuando como agentes do meio
ambiente, são os que têm melhores condições para colaborar naquele
processo.

A ação proposta contribui significativamente para o alcance dos
objetivos globais do Programa Estruturador de Resíduos Sólidos, já
previsto no projeto de lei.

EMENDA Nº 124
No Anexo I - Prioridades e Metas da Administração Pública

Estadual, Ministério Público - Meio Ambiente, acrescentem-se, após:
“Reduzir em 20% a disposição irregular dos resíduos sólidos

domésticos,”, os termos:
“com a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais

recicláveis,”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: O processo de erradicação dos lixões exige que se

criem condições para que as pessoas que de lá tiram seu sustento
sejam inseridas em processos produtivos dignos, em especial na
implantação da coleta seletiva e na reciclagem, o que efetivamente
possibilitará melhor qualidade de vida para todos, em especial para os
que hoje vivem nos lixões, em condições de trabalho subumanas.

EMENDA Nº 125
O § 1º do art. 42 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42 - (...)
§ 1º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as

políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
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geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de ampliação e melhoria da infra-estrutura e de
crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque
produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços sediadas
no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção aos Municípios
na implantação de sistemas de disposição final adequada de lixo, às
cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, aos
empreendimentos da economia popular solidária, às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação,
às atividades de silvicultura e à agricultura familiar, urbana, periurbana
e rural, de acordo com a Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006.

§ 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos empreendimentos e os
microempreendimentos, aos pequenos produtores rurais, aos
agricultores familiares urbanos, periurbanos e rurais, aos
empreendimentos da economia popular solidária, às comunidades
remanescentes de quilombos, às comunidades indígenas, às
cooperativas e às associações de produção ou comercialização,
inclusive as cooperativas e associações de catadores de materiais
recicláveis bem como ao desenvolvimento institucional e melhoria da
infra-estrutura dos Municípios.

§ 3º - O BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja
preservado, o mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos
de captação.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: O art. 42 ora alterado prevê a política de aplicação de

recursos do BDMG, com o fomento de projetos e programas de
desenvolvimento social e regional e de ampliação da competitividade
dos agentes econômicos do Estado. Entretanto, observamos omissão
importante do texto legal, razão pela qual apresentamos as alterações
ora propostas.

EMENDA Nº 126
Acrescentem-se os seguintes dados ao Anexo I - Prioridades e

Metas da Administração Pública Estadual:
“a) Programa Especial nº 708 - Gestão do Sistema Único de Saúde -
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SUS.
b) Ação 4.072 - Estruturação e Operacionalização do Sistema de

Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan
c) Meta física: 853
d) Produto: Municípios com Sisvan em operação
e) Unidade de medida: Município”.
Onde se lê:
“Produto: Municípios com Sisvan em operação”, leia-se:
“Produto: Municípios com Sisvan Web em operação”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: O monitoramento da situação alimentar e nutricional da

população é de fundamental importância para a política de segurança
alimentar e nutricional. Esse conhecimento permite planejar ações de
prevenção de agravos e promoção da alimentação saudável e
adequada, planejar intervenções para reverter os quadros de agravos
decorrentes da alimentação inadequada e implementar medidas de
promoção da segurança alimentar e nutricional.

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - é o
instrumento indicado para exercer esse monitoramento.

O Sisvan é um sistema de informação que descreve e prediz, de
maneira contínua, tendências das condições de nutrição e
alimentação de uma população e seus fatores determinantes, com
vistas ao planejamento e à avaliação dos efeitos de políticas,
programas e intervenções. É implementado em todo o território
nacional, no âmbito do SUS e integra a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição - PNAN.

Tem os seguintes objetivos:
I - fornecer informação contínua e atualizada sobre a situação

alimentar e nutricional dos Municípios e dos Estados;
II - identificar áreas geográficas, segmentos sociais e grupos

populacionais sob risco de agravos nutricionais;
III - promover o diagnóstico precoce dos agravos nutricionais, seja

de baixo peso, sobrepeso ou obesidade, possibilitando ações
preventivas;

IV - possibilitar o acompanhamento e a avaliação do estado
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nutricional de famílias beneficiárias de programas sociais;
V - oferecer subsídios à formulação e à avaliação de políticas

públicas direcionadas a melhoria da situação alimentar e nutricional da
população brasileira.

Nossa proposta contribui significativamente para a elaboração de
políticas públicas pelos Municípios e pelo Estado, prioritariamente no
combate à mortalidade infantil, objeto do programa estruturador Viva
Vida.

EMENDA Nº 127
Acrescente-se ao Anexo I - Prioridades e Metas para 2009 a Ação

2.005 - Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do
Adolescente, com meta física de 400 conselhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, no dia 18 de
junho, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A emenda proposta, apresentada pela Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, torna-se necessária uma vez que o
Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que os conselhos são
as instâncias responsáveis pela efetivação dos direitos da criança e
do adolescente, estabelecendo, ainda, que a municipalização é uma
das diretrizes para realização das ações. Embora Minas Gerais já
conte com conselhos implantados praticamente em todos os
Municípios, a realidade é que ainda estão longe de alcançar um
patamar funcional, quer seja pelo desempenho de suas funções, quer
seja pela sua estrutura de funcionamento.

EMENDA Nº 128
Altere-se, no Anexo I - Prioridades e Metas para 2009, a meta física

da Ação 4.368 - Implementação do Programa de Egressos do Sistema
Socioeducativo de 8 Municípios para 20 Municípios.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, no dia 18 de
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junho, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A emenda proposta, apresentada pela Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, objetiva ampliar a implementação do
programa de egressos em Municípios que contam com centros de
internação. Atualmente o Estado conta com 25 unidades de
internação, e a meta prevista fica restrita a apenas 8 Municípios,
tornando-se necessária a sua ampliação.

EMENDA Nº 129
Altere-se, no Anexo I - Prioridades e Metas para 2009, a meta física

da Ação 1.206 - Reforma de Centros Socioeducativos de 6 centros
reformados para 8 centros.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, no dia 18 de
junho, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A emenda apresentada pela Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente torna-se necessária para assegurar que em
2009 sejam atendidos, pelo menos, 30% dos centros existentes no
Estado, para que, ao final da execução do PPAG 2008-2011, todos os
centros tenham sido reformados, melhorando-se as condições de
atendimento aos adolescentes em conflito com a lei que estejam
cumprindo medida de internação.

EMENDA Nº 130
O projeto de lei em epígrafe fica acrescido do seguinte artigo:
“Art. ...- Os recursos destinados às ações finalísticas da Função 8

serão alocados no Fundo Estadual de Assistência Social - Feas.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, no dia 18 de
junho, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A emenda em tela, apresentada pelo Conselho Estadual de
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Assistência Social, tem por objetivo garantir a alocação dos recursos
finalísticos da Função 8 - Assistência Social no Feas, conforme
determina a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social, e, dessa forma, assegurar o controle social das
ações de assistência social.

EMENDA Nº 131
Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:
“Art. 8º - (...)
XVI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta e

indiretamente na área da criança e do adolescente, conforme quadro
orçamentário a ser aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pela Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, tem como objetivo tornar transparentes as
ações governamentais e facilitar o acesso à informação e ao
acompanhamento das políticas públicas, tendo em vista a
transversalidade das ações destinadas a esse segmento da
população.

Cabe destacar que essa Frente Parlamentar, em parceria com os
movimentos sociais, desenvolveu metodologia de elaboração e
monitoramento do “orçamento criança”.

EMENDA Nº 132
Acrescente-se o seguinte inciso ao § 2º do art. 36:
“Art. 36 - (...)
§ 2º - (...)
IX - as despesas com programas, projetos e atividades

exclusivamente voltados para a criança e o adolescente.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pela Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, objetiva assegurar o dispositivo constitucional da
prioridade absoluta da população infanto-juvenil nas ações
governamentais, tornando realidade na gestão das políticas públicas a
alocação e execução dos recursos voltados para esse segmento.

EMENDA Nº 133
Altere-se, no Anexo I - Prioridades e Metas para 2009, a meta física

da Ação 4.362 - Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei
em Medidas em Meio Aberto para 29 comarcas.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pela Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, visa a garantir que, em 2009, pelo menos 10% das
comarcas contem com recursos públicos destinados pelo Estado para
assegurar a implementação das medidas socioeducativas em meio
aberto por parte de um número maior de Municípios mineiros.

EMENDA Nº 134
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - Será criado um código identificador para as ações que

comporão o orçamento da criança e do adolescente.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão

EMENDA Nº 135
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte inciso:
“Art. 16 - (...)
XII - região do Estado à qual se destina a despesa.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pela Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, tem como finalidade possibilitar aos Municípios a
verificação do volume de recursos públicos destinados à sua região e
ampliar a transparência da Lei Orçamentária.

EMENDA Nº 136
Acrescente-se, no Anexo I - Prioridades e Metas para 2009, a Ação

4.696 - Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de
Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: As Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram, em 18/6/2008,
audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
aperfeiçoamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta
emenda, sugerida pela Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, decorre do fato de que, nos termos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, os conselhos são as instâncias
responsáveis pela efetivação dos direitos desse segmento e a
municipalização é uma das diretrizes para a realização das ações.
Embora Minas Gerais já conte com conselhos praticamente
implantados em todos os Municípios, a realidade deles ainda está
longe de alcançar um patamar funcional, quer seja no desempenho de
suas funções, quer seja em sua estrutura de funcionamento.

EMENDA Nº 137
Acrescente-se ao parágrafo único do art. 49 o seguinte inciso:
“ Art. 49 - (...)
IV - recursos provenientes de transferência do Sistema Único de

Assistência Social - Suas.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão

EMENDA Nº 138
O Anexo I - Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual

fica acrescido dos seguintes dados:
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“a) Programa associado: nº 117 - Política Pública de Trabalho,
Emprego e Renda.

b) Ação 4.643: Implantação da Política Estadual de Fomento à
Economia Popular Solidária

c) Meta física: 150
d) Produto: empreendimento apoiado
e) Unidade de medida: Empreendimento”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: De acordo com informações da Secretaria Nacional de

Economia Solidária, considera-se como empreendimento de economia
solidária a organização que tenha as seguintes características: sejam
coletivas (associações, cooperativas, empresas autogestionárias,
grupos de produção, clubes de troca, etc.), suprafamiliares, cujos
sócios sejam trabalhadores urbanos e rurais; sejam permanentes (e
não práticas eventuais); podem dispor ou não de registro legal,
prevalecendo a existência real ou a vida regular da organização;
devem realizar atividades econômicas de produção de bens, de
prestação de serviços, de fundos de crédito (incluindo as cooperativas
de crédito e os fundos rotativos populares administrados pelos
próprios sócios trabalhadores), de comercialização (compra, venda e
troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário; sejam
organizações econômicas singulares ou complexas.

A partir de 2003, foi criada, por demanda do movimento nacional de
economia solidária, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a
Secretaria Nacional de Economia Solidária. A Senaes atua na
construção da política nacional de economia solidária. Atualmente, 33
Ministérios do governo federal realizam ações declaradamente de
economia popular solidária.

A economia popular solidária tem se consolidado em todo o Brasil,
mais notadamente no Estado de Minas Gerais. Segundo dados da
Universidade Federal de Uberlândia, somente na região do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba existem cerca de 55 empreendimentos da
economia popular solidária, tanto na zona urbana quanto na rural,
mapeados durante o II Mapeamento dos Empreendimentos da
Economia Solidária, realizado no ano de 2007.
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No Estado de Minas Gerais como um todo, não raro se observa a
articulação, mobilização e construção de empreendimentos solidários,
tais como associações, cooperativas, clubes de trocas e grupos
informais para a produção, comercialização e troca de produtos ou
serviços.

Do ponto de vista da sua articulação como movimento social no
Estado de Minas Gerais, a economia popular solidária se articula por
meio do Fórum Mineiro da Economia Popular Solidária, composto
atualmente por 14 regionais em todo o Estado. Em cada regional, há a
participação efetiva de gestores de políticas públicas, entidades de
apoio e principalmente empreendimentos da economia popular
solidária que constroem, no dia-a-dia, mais do que alternativas de
geração de emprego e renda: produzem condições para a afirmação
de vínculos sociais entre os membros dos empreendimentos.

Atuando em rede, a economia popular solidária traz à baila a
centralidade do trabalho, sua atual condição, e a superação, se bem
organizada, da situação de desemprego e subemprego.

A construção de uma política pública de economia solidária para o
Estado de Minas Gerais corrobora o anseio de mais de 500
empreendimentos da economia popular solidária, compostos por
cidadãos e cidadãs de diversas partes do Estado que há mais de uma
década atuam em suas localidades sem apoio do governo estadual.

EMENDA Nº 139
Acrescente-se ao art. 46 o seguinte parágrafo único:
“Art. ... - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp

-, que tem como objetivos o aparelhamento progressivo dos órgãos
públicos estaduais envolvidos, a formação e capacitação profissional
dos agentes estaduais de segurança pública, bem como a
informatização dos arquivos e dados da área de segurança pública.

§ 1º - São beneficiários do Fesp a Polícia Civil, a Polícia Militar e o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, podendo,
mediante celebração de convênio com a Secretaria de Estado de
Defesa Social, serem beneficiadas entidades civis sem fins lucrativos
que tenham por finalidade estatutária precípua a promoção de
atividades de interesse social na área de segurança pública.

§ 2º - Além das as dotações orçamentárias que o Estado lhe
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destinar, são recursos que integram o Fesp:
I - as doações, as contribuições em dinheiro, os valores e os bens

móveis e imóveis, devidamente identificados, que este venha a
receber de organismo governamental, nacional ou internacional, bem
como de pessoa física ou jurídica;

II - os resultantes de aplicação financeira de recursos do Fundo,
realizada na forma da lei;

III - os advindos de convênio celebrado na área da segurança
pública com a União ou com entidade nacional ou internacional,
pública ou privada;

IV - o total de recursos provenientes das taxas previstas nos itens 1
e 3 das Tabelas B, D e M da Lei nº 6.773, de 26 dezembro de 1975,
modificada pela Lei nº 14.938, de 29 dezembro de 2003;

V - outros recursos a ele destinados.
§ 3º - Os recursos destinados aos órgãos estaduais serão utilizados,

prioritariamente, em despesas de capital e destinados a projetos e
ações que contribuam para a integração de atividades entre os órgãos
de segurança pública.

§ 4º - Os recursos oriundos do Fesp somente poderão ser
empenhados com despesas de pessoal até o limite de 30% (trinta por
cento) do total dos recursos disponíveis.

§ 5º - Fica instituída a contribuição do cidadão, facultativa, aos
consumidores de energia elétrica no Estado, visando à arrecadação
de doações para o Fesp.

§ 6º - Para atender ao disposto no parágrafo anterior, as guias de
conta de energia elétrica incluirão os seguintes dados relativos à
contribuição facultativa para o Fesp:

I - informação sobre o caráter facultativo da contribuição;
II - discriminação de três valores para escolha do doador.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: Justifica-se a emenda pela situação dos órgãos de

segurança pública no Estado, que é bastante preocupante. Estudos
realizados pelas Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros
Militar apontam para a urgente necessidade de reaparelhamento
dessas instituições, para que possam cumprir as tarefas que
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constitucionalmente lhes são atribuídas.
A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante

no quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a criação de um
fundo, com a definição de receitas a ele vinculadas, parece ser a
melhor alternativa para que sejam mantidos canais estáveis de
financiamento.

Desta forma, justificada a proposição, conto com o apoio dos nobres
pares na aprovação desta proposta de emenda.

EMENDA Nº 140
Acrescente-se ao art. 46 o seguinte parágrafo único:
“Art. 46 - (...)
Parágrafo único: A Lei Orçamentária Anual de 2009 deverá indicar

negociação do parcelamento da dívida do Estado com o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais –
IPSM -, referente ao não-recolhimento de contribuições
previdenciárias da parte patronal e da soma das contribuições dos
servidores descontadas em folhas de pagamento igualmente não
repassadas.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: A emenda apresentada pretende assegurar a perfeita

manutenção do plano instituído pelo Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais.

Dessa forma, justificada a proposição, conto com o apoio dos nobres
pares à sua aprovação.

EMENDA Nº 141
Altere-se a redação do Anexo I - Prioridades e Metas da

Administração Pública Estadual, para :
“(...)
* - A tabela refente ao Anexo I acima mencionado foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 2.7.2008.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta emenda baseia-se na resposta do Presidente da

Cohab-MG encaminhada à Comissão de Segurança Pública. Os
dados fornecidos apontam que 19.330 já foram cadastrados no



120

referido programa, e somente 269 contratos foram efetivados até
2007.

Segundo a previsão orçamentária de 2008 a 2011, a meta física de
financiamentos é de 1785. O números de servidores contemplados
pelo programa é irrisório e muito aquém das expectativas dos
servidores inscritos. Acreditamos que esta medida viabilizaria a
efetivação de um número mais significativo de contratos.

Desta forma, justificada a proposição, conto com o apoio dos nobres
pares na aprovação desta proposta de emenda.

EMENDA Nº 142
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à implantação de um Centro Estadual de Formação Continuada -
Cesec - no Município de Ouro Fino.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Centro de Formação Continuada - Cesec - é uma

escola que oferece ensino fundamental e médio a jovens e adultos
que não tiveram a oportunidade de estudar na idade adequada ou
que, por algum motivo, não puderam concluir seus estudos. A
implantação de um Cesec em Ouro Fino tem a finalidade de atender a
pessoas nessas condições, deste Município e de outros da região,
proporcionando-lhes o resgate da dignidade, por meio da aquisição de
conhecimentos necessários e de mais oportunidades no tão
concorrido mercado de trabalho. Por tais razões, conto com o apoio
dos nobres pares para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 143
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à pavimentação da estrada que liga os Municípios de Cruzília e São
Tomé das Letras.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A estrada que liga Cruzília a São Tomé das Letras é

um trecho de grande circulação de turistas e de transporte das
renomadas pedras são tomé, vendidas em todo o País e no exterior,
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sendo, por isso, o seu asfaltamento de muita importância para a
economia do Estado. Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto
com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 144
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à pavimentação da rodovia estadual que liga o Município de Andradas
ao Distrito de Pocinhos do Rio Verde, no Município de Caldas.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esse trecho de estrada, de, aproximadamente, 23km,

liga os Municípios sul-mineiros de Andradas e Caldas, passando pelo
Distrito de Pocinhos do Rio Verde, reconhecida estância hidromineral
da região. É, assim, via de acesso dos turistas, especialmente
paulistas, que ainda insistem em visitar essa estância hidromineral, a
despeito do estado precário da estrada que dá acesso a ela. Além
disso, ele é via de escoamento da produção de vinhos, rosas, batatas,
frutas e doces de ambos os Municípios. Impõe-se, portanto, que se dê
prioridade à pavimentação desse trecho, pois a realidade local não
comporta mais o adiamento de tão esperada obra. Pela justiça e
oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares
para a sua aprovação.

EMENDA Nº 145
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à pavimentação da estrada que liga o Município de Jacutinga ao de
Espírito Santo do Pinhal (SP).”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esse trecho de estrada, de, aproximadamente, 9km,

liga a região sul-mineira ao Leste paulista, notadamente ao Município
de Espírito Santo do Pinhal. Por ela trafega diariamente grande
número de veículos, aí incluindo-se dezenas de ônibus que
transportam universitários para o Estado de São Paulo, razão pela
qual há imperiosa necessidade de sua pavimentação asfáltica. O
projeto para a pavimentação dessa estrada, que tem sido conservada
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pelo Município de Jacutinga, encontra-se concluído desde 1983.
Necessita, portanto, de uma revisão para se dar início à obra almejada
por todo o Sul de Minas. Pela justiça e oportunidade desta emenda,
conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 146
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à construção da Avenida do Contorno, no Município de Ouro Fino.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Registra-se em Ouro Fino, nos últimos anos, um

expressivo aumento do número de veículos circulantes, especialmente
pelo fato de o Município integrar o Circuito das Malhas e ser um pólo
industrial e comercial, para onde acorre grande número de lojistas e
de turistas. Esta emenda se justifica, portanto, pelo congestionamento
do tráfego, que impõe a necessidade do desvio do fluxo para uma via
alternativa, que permita o descongestionamento das vias centrais,
beneficiando tanto os habitantes da cidade quanto os turistas. Pela
justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres
pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 147
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à construção de uma maternidade no Município de Ijaci.”.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A construção de uma maternidade em Ijaci torna-se

imperativa em razão do crescimento do Município e do conseqüente
aumento da demanda por um espaço seguro para a parturiente e
adequado para o recém-nascido receber os primeiros cuidados. Tal
medida representará, na cidade, uma nova etapa na intervenção
médica no processo de gravidez e parto e no período neonatal. Pela
justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres
pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 148
Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos ao Hospital
São Bom Jesus, de Bueno Brandão, com vistas à realização de obras
para melhoria de suas instalações.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Hospital São Bom Jesus atende o Município de

Bueno Brandão e outros circunvizinhos, o que torna imperiosa a
necessidade de sua adequação e de melhorias em suas instalações
que possibilitem o acolhimento à crescente demanda registrada no
último ano. Tal medida vem ao encontro do conceito de regionalização
do atendimento médico-hospitalar, defendido pelo Governador Aécio
Neves. Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio
dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 149
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à ampliação do Hospital Dr. Júlio Sanderson, do Município de
Aiuruoca.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Hospital Dr. Júlio Sanderson é, atualmente, uma

referência na região sul-mineira, pela qualidade e facilidade do
atendimento que oferece e pelo grande número de especialistas que
compõem a sua estrutura física. Por atender, além do Município de
Aiuruoca, 20 outros circunvizinhos, em crescente demanda, torna-se
imperiosa a necessidade de sua ampliação, o que vem ao encontro do
conceito de regionalização do atendimento médico-hospitalar,
defendido pelo Governador do Estado. Pela justiça e oportunidade
desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA Nº 150
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à pavimentação da estrada que liga o Município de Elói Mendes a
Monsenhor Paulo.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A estrada que liga o Município de Elói Mendes a

Monsenhor Paulo é muito importante, por ser via de intensa circulação
de veículos, que por ela trafegam diariamente, e de escoamento da
produção agrícola da região, o que justifica a necessidade de sua
pavimentação. Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 151
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à pavimentação da estrada que liga o Município de São Gonçalo do
Sapucaí a Cordislândia.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A estrada que liga o Município de São Gonçalo do

Sapucaí a Cordislândia é muito importante, por ser via de intensa
circulação de veículos, que por ela trafegam diariamente, e de
escoamento da produção agrícola da região, o que justifica a
necessidade de sua pavimentação.

Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos
nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 152
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à pavimentação da estrada que liga o Município de São Sebastião da
Bela Vista a Santa Rita do Sapucaí.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A estrada que liga o Município de São Sebastião da

Bela Vista a Santa Rita do Sapucaí é muito importante, por ser via de
intensa circulação de veículos, que por ela trafegam diariamente, e de
escoamento da produção agrícola da região, o que justifica a
necessidade de sua pavimentação. Pela justiça e oportunidade desta
emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 153
Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas
à pavimentação da estrada que liga o Município de Consolação a
Cambuí.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A estrada que liga o Município de Consolação a

Cambuí é muito importante, por ser via de intensa circulação de
veículos, que por ela trafegam diariamente, e de escoamento da
produção agrícola da região, o que justifica a necessidade de sua
pavimentação. Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA Nº 154
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à implantação de um Centro Estadual de Formação Continuada -
Cesec - no Município de Pouso Alegre.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Centro de Formação Continuada - Cesec - é uma

escola que oferece o ensino fundamental e médio a jovens e adultos
que não tiveram a oportunidade de estudar na idade adequada ou
que, por algum motivo, não puderam concluir seus estudos. A
implantação de um Cesec em Pouso Alegre tem a finalidade de
atender neste Município e em outros da região, pessoas nessas
condições, proporcionando-lhes o resgate da dignidade, por meio da
aquisição de conhecimentos necessários à sua vivência, e mais
oportunidades no tão concorrido mercado de trabalho. Por tais razões,
conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 155
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas

à pavimentação da estrada que liga os Municípios de Ouro Fino e
Santa Rita de Caldas.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Em razão da escassez de recursos, o trecho, de 36km
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de extensão, é conservado com grande dificuldade pelos Municípios
referidos. Ressalta-se que a estrada, além de ser uma das principais
vias de escoamento da produção agrícola da região, é importante via
de acesso para turistas que recorrem aos atrativos locais. Pela justiça
e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares
para a sua aprovação.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 229/2008, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 2.475/2008,
que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico de carreiras
do Ipsemg, institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional nas carreiras do Instituto
Mineiro de Agropecuária - Gedima - e cria cargos da carreira de
Agente Governamental.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/6/2008, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
O projeto em exame reajusta em 5% o valor do vencimento básico

dos cargos integrantes das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social,
Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social, do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -, com efeitos retroativos a 1º de maio do ano em curso. Nos
termos, ainda, do projeto, esse reajuste não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável -
VTI -, o que significa dizer que o servidor terá um aumento real na
remuneração. Com efeito, a Lei nº 15.787, de 2005, que instituiu a
VTI, determina que os valores acrescidos ao vencimento básico
decorrentes da concessão de reajuste geral ou diferenciado serão
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deduzidos do valor da VTI percebida pelo servidor.
Outra medida proposta é a instituição da Gratificação de

Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional -
Gedima. Serão beneficiados com a Gedima os ocupantes de cargo de
provimento efetivo e para os detentores de  função  pública das
carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - Ima. A gratificação a
qual será atribuída mensalmente, com vigência retroativa a 1º de
janeiro e concedida mediante pontuação aferida com base na
escolaridade, no tempo de serviço e nas avaliações de desempenho
individual e institucional.

Cumpre observar que essa gratificação, - Gedima -, é muito
semelhante à Gedama, Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional, concedida aos ocupantes de
cargos de provimento efetivo e aos detentores de função pública das
carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, por meio da Lei nº 17.351, de
17/1/2008. Ambas têm a mesma natureza e os mesmos critérios para
a sua concessão. Além disso, assim como prevê a Lei nº 17.351, que
instituiu a Gedama, o projeto determina que serão deduzidos da
Gedima os valores acrescidos à remuneração do servidor a partir de
1º/1/2008, em virtude de reajuste do vencimento básico, alteração do
posicionamento ou concessão de vantagem pecuniária de caráter
permanente.

Acreditamos que a instituição da Gedima representará um estímulo
para os servidores integrantes das carreiras pertencentes ao Ima, com
a conseqüente melhora da qualidade do serviço público e da
produtividade do servidor, obtida pela boa avaliação de desempenho,
tanto individual quanto institucional, conforme se exige para a
concessão dessa gratificação.

A propósito, na mensagem que encaminhou o projeto, o Chefe do
Executivo esclarece que a instituição da Gedima é decorrente de
proposta apresentada pela Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças. Quanto ao reajuste de 5% proposto
para as carreiras do Ipsemg, este decorre de negociações conduzidas
por comissão tripartite, composta por representantes dos servidores e
da direção daquela autarquia, juntamente com técnicos da Secretaria
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de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.
Propõe-se, por fim, a criação de 26 cargos de provimento efetivo da

carreira de Agente Governamental, pertencentes ao Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-
Institucionais do Poder Executivo, necessários à readequação do
quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Governo - Segov.

A Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, deve ser
acatada, pois introduz na proposição a denominação correta para a
carreira de Fiscal Assistente Agropecuário.

Tendo em vista a Mensagem nº 258, de 30/6/2008, encaminhada a
esta Casa pelo Governador do Estado, que solicita introduzir na
proposição em estudo dispositivo criando 102 funções gratificadas -
FGD-unitário -, apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda
nº 2. Conforme esclarece o Chefe do Executivo, a medida proposta
“tem por fim a valorização de servidores responsáveis pelo
assessoramento a áreas técnicas e pela coordenação de atividades
desenvolvidas por equipes de trabalho encarregadas de auxiliar o
Poder Executivo na fiscalização e aperfeiçoamento dos serviços e
atividades públicos”.

Com efeito, nos termos do art. 9º da Lei Delegada nº 174, são
atribuições dessas funções gratificadas o assessoramento técnico ou
especializado e a coordenação de atividades, projetos, programas e
equipes de trabalho e serão exercidas por servidores detentores de
cargo efetivo ou função pública.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.475/2008

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda nº 2, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Ficam criadas cento e duas unidades de FGD-unitário, a

que se refere a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007,
destinadas à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Em virtude do disposto no ‘caput’, o quantitativo de FGD-
unitário da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, constante no
intem IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a ser
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de cento e duas unidades.
§ 2º - A identificação e a destinação das funções gratificadas criadas

no ‘caput’ serão estabelecidas em decreto.”.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - André Quintão - Inácio

Franco - Ademir Lucas - Ivair Nogueira - Domingos Sávio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240 e 241/2008 (encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 44/2008 e os Projetos de Lei nºs 2.573 a 2.578/2008
e emenda ao Projeto de Lei nº 2.475/2008, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.579 a 2.586/2008
- Projeto de Resolução nº 2.587/2008 - Requerimentos nºs 2.675 a
2.688/2008 - Requerimentos dos Deputados Carlin Moura, Jayro
Lessa e outros e Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Turismo e de Assuntos Municipais - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Durval Ângelo, Carlin Moura e Doutor Viana
- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Jayro Lessa e outros;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.973/2007; votação; aprovação -
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.302/2008;
encerramento da discussão; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação e para a continuação dos
trabalhos; anulação da votação - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmiro
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Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Wander Borges - 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
- O Deputado Inácio Franco, 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:

“MENSAGEM Nº 234/2008*
Belo Horizonte, 26 de junho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
O presente projeto prevê um reajuste salarial escalonado em três

etapas, as quais terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2009, 1º de
julho de 2009 e 1º de janeiro de 2010. Com a implementação das três
etapas, a tabela de vencimento básico dos Procuradores do Estado
terá um reajuste de 15% (quinze por cento) em relação aos valores
vigentes. A proposta ora apresentada se insere no conjunto de
medidas adotadas para a valorização dos servidores do Poder
Executivo Estadual.

Ressalta-se que os percentuais de reajuste e suas respectivas datas
de vigência foram definidos tendo em vista a projeção de recursos
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orçamentários disponíveis para as despesas com pessoal no âmbito
do Poder Executivo, respeitados os limites determinados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2008

Reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de
Procurador do Estado.

Art. 1º - A tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do
Estado, da carreira da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei
Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, passa a vigorar na
forma dos Anexos I, II e III desta lei complementar.

Parágrafo único - A vigência das tabelas de que tratam os Anexos I,
II e III será a partir de 1º de janeiro de 2009, 1º de julho de 2009 e 1º
de janeiro de 2010, respectivamente.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº de de 2008)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE
PROCURADOR DO ESTADO

(a partir de 1º de janeiro de 2009)
Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei

Complementar nº de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 3.7.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº de de 2008)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE
PROCURADOR DO ESTADO

(a partir de 1º de julho de 2009)
Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo II (a que se refere o art. 1º da Lei

Complementar nº de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 3.7.2008.
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ANEXO III
(a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº de de 2008)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE
PROCURADOR DO ESTADO

(a partir de 1º de janeiro de 2010)
Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo III (a que se refere o art. 1º da Lei

Complementar nº de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 3.7.2008.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 235/2008*

Belo Horizonte, 26 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do Estado
ao Município de São Roque de Minas.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso
VI, do art. 90, da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina à Prefeitura para atender à Secretaria de Obras.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.573/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de

Minas os imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Roque de Minas os seguintes imóveis:
I - imóvel constituído pela área de 10.000,00m², situado no lugar

denominado “Três Barras”, distrito de Guia Lopes, registrado sob o nº
17.896, Livro 3M, fls. 214, datado em 9 de março de 1953, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Piumhí; e
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II - imóvel constituído pela área de 10.000,00m² situado no lugar
denominado “Vargem Grande”, distrito de Guia Lopes, registrado sob
o nº 17.318, livro 3M, fls. 126, datado em 29 de julho de 1952, no
Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Piumhí.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” se destinam à
Prefeitura para atender à Secretaria de Obras.

Art. 2º - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado, caso não
sejam, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública
de doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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 236/2008*

Belo Horizonte, 26 de junho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a aportar recursos orçamentários no Fundo
de Arrendamento Residencial.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo
do projeto, faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares o expediente em anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência anteprojeto de lei

que autoriza o Estado de Minas Gerais a aportar recursos
orçamentários no Fundo de Arrendamento Residencial - FAR -, criado
no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR -,
instituído pela Lei Federal 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, para o
atendimento da necessidade de moradia da população de baixa



135

renda.
Trata-se de iniciativa de inegável alcance social e interesse público,

pois visa reduzir o déficit habitacional do Estado.
A adesão de Estados ao PAR está condicionada ao aporte de

recursos financeiros ou bens ou serviços economicamente
mensuráveis necessários à realização das obras e serviços do
empreendimento.

O anteprojeto prevê a concessão de subsídio à população cuja
renda familiar mensal seja igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos,
limitado a 70% (setenta por cento) do valor de aquisição de cada
unidade habitacional.

As regras para utilização dos recursos aportados no FAR e a
indicação de agente financeiro, entre os órgãos da administração
direta ou indireta, para a emissão de relatórios de desempenho e
controle, serão definidas em decreto.

São essas as razões que ensejam o anteprojeto.
Respeitosamente,
Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 2.574/2008

Autoriza o Estado de Minas Gerais a aportar recursos orçamentários
no Fundo de Arrendamento Residencial.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aportar recursos
orçamentários no Fundo de Arrendamento Residencial - FAR -, criado
no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR -,
instituído pela Lei Federal n° 10.188, de 12 de fev ereiro de 2001, com
a finalidade de conceder subsídio à população cuja renda familiar
mensal seja igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos, limitado a
70% (setenta por cento) do valor de aquisição de cada unidade
habitacional.

Parágrafo único - As regras para utilização dos recursos aportados
no FAR e a indicação de agente financeiro, entre os órgãos da
administração direta ou indireta, para a emissão de relatórios de
desempenho e controle, serão definidas em decreto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 237/2008*

Belo Horizonte, 27 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel de propriedade do
Estado ao Município de Uberlândia.

Na oportunidade, esclareço que a.reversão foi solicitada tendo em
vista a doação de outro terreno, com condições mais adequadas, para
a construção do Fórum da Comarca.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.575/2008
Autoriza o Poder Executivo a reverter o imóvel que especifica ao

Município de Uberlândia.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município

de Uberlândia o imóvel constituído pela área de 10.000,00m², situado
à Rua Dom Almir, Bairro da Gávea, no Município de Uberlândia,
registrado sob a matrícula nº 99.050, ficha 01, Livro 2 do Registro
Geral do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberlândia.

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 238/2008*

Belo Horizonte, 27 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
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autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do Estado
ao Município de Córrego do Bom Jesus.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação será
destinada para fins comunitários, conforme justificação apresentada
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -,
anexa.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.576/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Córrego do Bom

Jesus os imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Córrego do Bom Jesus os seguintes imóveis:
I – imóvel com uma área de 1.500,00m², situado no Córrego do Bom

Jesus, zona rural, transcrito sob o nº 12.532, Livro 3-H, fls. 220,
datado de 14 de junho de 1961, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Cambuí;

II – imóvel com uma área de 2.000,00m², situado no Córrego do
Bom Jesus, zona rural, transcrito sob o nº 18.528, Livro 3-M, fls. 38,
datado em 19 de março de 1968, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cambuí;

III – imóvel com uma área de 2.900,00m², situado no Córrego do
Bom Jesus, zona rural, transcrito sob o nº 18.530, Livro 3-M, fls. 38,
datado em 19 de março de 1968, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cambuí;

IV – imóvel com uma área de 10.150,00m², situado no Córrego do
Bom Jesus, zona rural, transcrito sob o nº 22.778, Livro 3-O, fls. 220,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cambuí; e

V – imóvel com uma área de 2.000,00m², situado no Córrego do
Bom Jesus, zona rural, transcrito sob o nº 18.529, Livro 3-M, fls. 38,
datado em 19 de março de 1968, no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Cambuí.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no art. 1º serão destinados
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para fins comunitários.
Art. 2º - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado caso não

sejam, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública
de doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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 239/2008*

Belo Horizonte, 27 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do
Estado por imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal, ambos
situados no Município de Fama.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o projeto
encaminhado objetiva suprir a necessidade da Prefeitura em edificar
um velório municipal, conforme justificação apresentada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, anexa.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.577/2008
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no

Município de Fama.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído pela área de 750,00m², localizado
à Rua São Miguel, s/nº, no Município de Fama, avaliado em
R$10.000,00 (dez mil reais), registrado sob o nº 9.069, Livro nº 3-J, fls.
263, no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Paraguaçu,
em 20 de março de 1964, pelo imóvel de propriedade da Prefeitura
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Municipal, constituído por 686,00m², situado na Av. Capitão Pedro
Pinto Fernandes, nº 173, no mesmo Município, conforme registro nº
12.786, Livro nº 3-N, fls. 62, em 19 de março de 1973, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Paraguaçu, avaliado em
R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Art. 2º - A permuta se realizará sem torna para as partes.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM N° 240/2008*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90,

da Constituição do Estado, encaminho à consideração dessa egrégia
Assembléia o apenso projeto de lei, que diz da contratação de pessoal
por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária
de excepcional interesse público.

A proposição em referência se coaduna com o disposto no inciso IX
do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual a lei estabelecerá
os casos de contratação por tempo determinado, para atender à
necessidade referida. Na esfera infraconstitucional, a matéria foi
regulamentada, no âmbito da União, pela Lei Federal n° 8.745, de 9
de dezembro de 1993, enquanto em nosso Estado foi objeto de
dispositivos da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 19 90, e da Lei
Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007. Aind a na esfera da
União, a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 – que estabelece
normas para as eleições – excetua tal contratação do rol das
vedações decorrentes do calendário eleitoral. Outrossim, está ainda
sendo observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 100, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Justifica-se a proposta, como se depreende da ementa, pela
necessidade de atender demanda de pessoal em caráter contingente
e inadiável, em nome do princípio constitucional da eficiência e sem
prejuízo da legislação pertinente. Nessa linha, evidencia-se a
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relevância da iniciativa, para a qual, estou certo, esse Legislativo
estará devidamente sensibilizado.

Estas, Senhor Presidente, as premissas que me levam a apresentar
este projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, os órgãos da Administração Estadual direta, as
autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de
pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos
nesta lei.

Parágrafo único - Para fins da contratação por prazo determinado
prevista no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal, entende-se
como de excepcional interesse público a situação transitória que
demande urgência na realização ou manutenção de serviço público
essencial, ou ainda, aquela em que a transitoriedade e
excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro
efetivo.

Art. 2º - Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de
excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos
termos previstos nesta lei:

I - assistência a situações de calamidade pública e de emergência;
II - combate a surtos endêmicos;
III - realização de recenseamentos;
IV - atividades:
a) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária e

afins, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - SEAPA, para atendimento de situações de iminente
risco à saúde animal, vegetal ou humana;

b) desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos de outorga e
licenciamento ambiental de competência da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, para
atendimento de demandas transitórias, geradas por empreendimentos
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sazonais que não justifiquem a criação de quadro efetivo; e
c) amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos de

cooperação com prazo determinado, implementados mediante
acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho,
subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública.

§ 1º - As contratações a que se refere a alínea “c” do inciso VI serão
feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos
contratados em qualquer área da administração pública.

§ 2º - Para fins deste artigo, consideram-se serviços públicos
essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de saúde, educação,
segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

Art. 3º - O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos
desta lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, nos
termos definidos em regulamento, sujeito a ampla e prévia divulgação,
inclusive através do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A contratação para atender às necessidades decorrentes de
calamidade pública prescindirá de processo seletivo.

§ 2º - O processo seletivo simplificado, para as contratações
previstas na alínea “a” do inciso VI do art. 2º, poderá ser efetuado
mediante análise curricular, segundo critérios previamente divulgados.

Art. 4° - As contratações serão feitas por tempo de terminado,
observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I e II do art. 2°;
II - um ano, nos casos dos incisos III, IV e V do art. 2°;
III - dois anos, nos casos do inciso VI, alíneas “a” e “b” do art. 2º; e
IV - três anos, nos casos do inciso VI, alínea “c”, do art. 2°.
§ 1º - É admitida a prorrogação dos contratos:
I - no caso do inciso III do art. 2°, desde que o p razo total não

exceda dois anos;
II - nos casos dos incisos I, II, IV e V do art. 2° desta lei, pelo prazo

necessário ao equacionamento da situação envolvida, desde que não
exceda dois anos nos casos dos incisos I e II e não exceda três anos
nas hipóteses dos incisos IV e V; e

III - nos casos do inciso VI, alíneas “a”,“b” e “c” do art. 2º, desde que
o prazo total não exceda quatro anos.

§ 2º - No caso do inciso V, a autoridade deverá adotar,
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imediatamente após a contratação, as providências necessárias à
realização do concurso público para provimento dos cargos.

Art. 5º - As contratações somente poderão ser feitas com amparo de
dotação orçamentária específica, mediante prévia autorização do
Secretário de Estado sob cuja subordinação ou supervisão se
encontrar o órgão ou entidade contratante, nos termos estabelecidos
em regulamento.

Art. 6º - Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à
Câmara de Coordenação Geral, para controle do disposto nesta lei,
síntese dos contratos que pretendem realizar e, posteriormente,
daqueles efetivamente realizados.

Art. 7º - É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de
suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no “caput” a contratação
de servidores enquadrados nas hipóteses previstas no inciso XVI do
art. 37, da Constituição Federal, desde que comprovada a
compatibilidade de horários.

Art. 8º - A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei
será fixada:

I - nos casos dos incisos I a VI do art. 2º, em importância não
superior ao valor da remuneração constante dos planos de retribuição
ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para
servidores que desempenhem função equivalente, ou, inexistindo a
equivalência, às condições do mercado de trabalho.

II - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de
dados, o valor da remuneração poderá ser formado por unidade
produzida, desde que observado o disposto no inciso I deste artigo.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens
de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados
como parâmetro.

§ 2º - Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração
para a hipótese de contratação prevista na alínea “c” do inciso VI do
art. 2º.

Art. 9º - Ao pessoal contratado nos termos desta lei aplica-se o
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disposto no inciso V do art. 8º da Lei Complementar nº 100, de 5 de
novembro de 2007.

Art. 10 - O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no

respectivo contrato;
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em

substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança; e

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, antes de
decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante
prévia autorização e nos termos do art. 5º.

Parágrafo único - A inobservância ao disposto neste artigo importará
na rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração
da sua nulidade, no caso do inciso III, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas.

Art. 11 - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado
nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância, concluída
no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.

Art. 12 - Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei o
disposto nos 132 a 138; 139 a 142;  152 a 155; 201 a 207;  191 a 198;
216; 217; 199 e 200; arts. 208 a 212; 244, incisos I, III e V, a 274 da
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952.

Art. 13 - A extinção do contrato celebrado firmado de acordo com
esta lei não implica o direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado; e
III - pela extinção da causa transitória justificadora da contratação,

nos casos dos incisos IV e V do art. 2º ou pela conclusão dos projetos,
no caso da alínea “c” do inciso VI do art. 2º.

§ 1° - A extinção do contrato, nos casos dos inciso s II e III, será
comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.

§ 2º - A extinção prematura do contrato, por iniciativa do órgão ou
entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa,
importará no pagamento ao contratado de indenização
correspondente à metade do que lhe caberia pelo prazo total do
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contrato.
Art. 14 - O tempo de serviço, prestado em virtude de contratação

nos termos desta lei, será contado para eventuais efeitos funcionais
ulteriores.

Parágrafo único - Não se aplica à presente lei a designação para
suprir comprovada necessidade de pessoal, disposta no art. 10 da Lei
nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Fica revogado o art. 11 da Lei n° 10.254,  de 20 de julho de

1990.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 241/2008*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2.475/2008, publicado no Órgão Oficial dos Poderes do
Estado - Minas Gerais de 13 de junho de 2008, que reajusta os
valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do IPSEMG,
institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade
Individual e Institucional nas carreiras do instituto Mineiro de
Agropecuária - GEDIMA - e cria cargos da carreira de Agente
Governamental.

A Emenda propõe a criação de cento e duas unidades de funções
gratificadas - FGD-unitário, a que se refere a Lei Delegada nº 174, de
26 de janeiro de 2007, destinadas à Ouvidoria-Geral do Estado de
Minas Gerais.

A criação de funções gratificadas para a Ouvidoria-Geral do Estado
de Minas Gerais tem por fim a valorização de servidores responsáveis
pelo assessoramento a áreas técnicas e pela coordenação de
atividades desenvolvidas por equipes de trabalho encarregadas de
auxiliar o Poder Executivo na fiscalização e aperfeiçoamento dos
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serviços e atividades públicos.
São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter

aos seus Nobres Pares a inclusão ao Projeto, certo de que sua
relevância e oportunidade serão devidamente consideradas por esse
Legislativo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei:
“Art. ... - Ficam criadas 102 (cento e duas) unidades de FGD-

unitário, a que se refere a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007, destinadas à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput”, o quantitativo de
FGD-unitário da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais,
constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007,
passa a ser de 102 (cento e duas) unidades.

§ 2º - A identificação e a destinação das funções gratificadas criadas
no “caput” serão estabelecidas em decreto.”.

REPERCUSSÃO FINANCEIRA
* - A tabela contendo a Repercussão Financeira das Funções

Gratificadas da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.475/2008. 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

Do Sr. Luiz Antonio Pagot, Diretor-Geral do DNIT, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.248/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. João Izael Querino Coelho, Prefeito Municipal de Itabira,
manifestando apoio à proposta de criação do ICMS Turístico,
apresentada pela Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais,
com o apoio da Secretaria de Turismo e do Fórum Estadual de
Turismo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Da Sra. Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do Estado,
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encaminhando exemplar da cartilha “Integridade, Ética e
Transparência contra a Corrupção”, lançada pelo governo do Estado.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda
em exercício, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
1.284/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 1.284/2007).

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios
da CEF, informando a celebração de contrato de repasse de recursos
do Orçamento Geral da União, que menciona, entre a CEF e a
Defensoria Pública. (- 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. Valéria Simenov Thomé, Chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.212/2008 , da Comissão
de Política Agropecuária.

Da Sra. Stella Pacheco Pimenta, Coordenadora-Geral do Sindicato
dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
manifestando-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.827/2007, de
autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, por ser
contrário ao interesse dos servidores do órgão. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 1.827/2007.)

Do Sr. Francisco de Assis Machado, agradecendo a solidariedade
que lhe foi prestada por esta Casa em reunião da Comissão de
Direitos Humanos, bem como a apresentação de emenda, subscrita
pelos Deputados Durval Angelo, Carlos Mosconi e Ruy Muniz, relativa
à resolução aprovada nessa reunião. (- À Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Honorico Cota Pacheco, prestando solidariedade ao Sr.
Francisco de Assis Machado relativamente a processos judiciais em
que este figura como acusado. (- À Comissão de Administração
Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.579/2008

- O Projeto de Lei nº 2.579/2008 foi publicado na edição anterior.
PROJETO DE LEI Nº 2.580/2008

Declara de utilidade pública o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira,
com sede no Município de Guarani.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Hospital Dr. Armando

Xavier Vieira, com sede no Município de Guarani.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, com sede no

Município de Guarani, é entidade civil, sem fins lucrativos, que visa
prestar assistência hospitalar e oferecer consultas médicas e
medicamentos gratuitos a doentes destituídos de recursos, sem
distinção de raça, cor, sexo ou religião. Com duração indeterminada, a
entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento desde
14/3/55, sendo a sua diretoria composta por pessoas de idoneidade
moral e ilibada conduta social, as quais não recebem remuneração
pela sua atuação.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Considerando-se a importância do trabalho desenvolvido pela
entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.581/2008
Declara de utilidade pública a Organização Sócio Cultural Brasileira

– OSCB –, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



148

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Sócio
Cultural Brasileira – OSCB –, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A fim de envidar esforços em defesa dos direitos dos

cidadãos residentes no Bairro Segismundo Pereira, no Município de
Uberlândia, foi constituída a Organização Sócio Cultural Brasileira,
entidade de caráter comunitário, assistencial, cultural, educativo,
esportivo, recreativo, social e filantrópico.

Em prol da comunidade, encaminha suas reivindicações aos órgãos
competentes, defende seus interesses e incentiva sua participação
democrática no âmbito da administração pública municipal, estadual e
federal, visando à união e organização dos moradores locais e à
manutenção de um ambiente cordial entre todos.

No campo da assistência social, ampara os mais carentes,
especialmente os idosos; busca oferecer à criança e ao adolescente
oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral e social, em
condições dignas; realiza programas educativos, culturais, sociais,
recreativos e esportivos, voltados ao fortalecimento da identidade da
comunidade; promove estudos e discussões para implantação de
programas de conservação do meio ambiente.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.582/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital

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

Amigos do Hospital Margarida de João Monlevade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
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Mauri Torres
Justificação: A Associação dos Amigos do Hospital Margarida,

entidade civil, sem fins lucrativos, com sede no Município de João
Monlevade, visa colaborar na execução dos programas de saúde,
exercer a integração entre órgãos, pessoas físicas e jurídicas,
objetivando a melhoria das condições de atendimento e de saúde da
comunidade.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta
por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, que não
recebem nenhuma remuneração pela atuação. A renda apurada é
destinada integralmente à manutenção e ao desenvolvimento de seus
objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
prestados pela referida entidade, espero contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.583/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais da Região de Boa Sorte, com sede no
Município de Claro dos Poções.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação de Pequenos Produtores Rurais da

Região de Boa Sorte, fundada em 5/8/84, com sede no Município de
Claro dos Poções, é entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, que tem por finalidades, entre outras: promover o
desenvolvimento comunitário, por meio da realização de obras e
melhoramentos, com recursos próprios ou obtidos por doação ou
empréstimos; proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes
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da região; promover atividades assistenciais, diretamente ou por meio
de instituições filantrópicas.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.584/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Arte de Sabará - CAS -,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Arte de

Sabará - CAS -, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Wander Borges
Justificação: O Conselho de Arte de Sabará é entidade civil, sem fins

econômicos, fundada em 12/2/72, que atua nas áreas cultural,
artística e assistencial, desenvolvendo relevantes ações de defesa,
conservação e promoção da cultura sabarense.

A associação em comento apresenta as finalidades estatutárias
seguintes: priorizar o desenvolvimento da cultura artística, promover e
dirigir salões de arte, espetáculos, concertos, recitais, exposições,
palestras, conferências, cursos, incentivar o intercâmbio entre
entidades congêneres e órgãos públicos, desenvolver ações
direcionadas ao público da assistência social e defender os direitos
fundamentais das pessoas.

Tais propósitos são alcançados por meio da promoção de ações de
defesa de direitos, da elaboração de estudos e pesquisas, do
oferecimento de cursos gratuitos de capacitação, artes cênicas,
música, dança e artesanato.

As atividades realizadas pela associação estimulam a valorização e
o resgate da cultura sabarense, bem como contribuem para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

Insta observar que o art. 216 da Constituição Federal dispõe que
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constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. A Carta Magna estabelece, ainda,
que compete ao poder público, com a cooperação da comunidade,
promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro.

Os bens materiais e imateriais formadores desse patrimônio são os
modos específicos de criar e fazer (as descobertas e os processos
genuínos na ciência, nas artes e na tecnologia), as construções
referenciais e exemplares da tradição brasileira (bens imóveis e
móveis), as criações imateriais (literatura, música), as expressões e os
modos de viver (linguagem, costumes), locais dotados de expressivo
valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência, assim
como as paisagens e as áreas de proteção ecológica da fauna e da
flora.

Tendo em vista que o patrimônio cultural integra a herança comum
da nação, sua conservação é de interesse geral, tanto do poder
público como de toda a comunidade.

Destarte, a cultura inclui conhecimentos, construções arquitetônicas,
artes, moral, leis, costumes, hábitos e quaisquer manifestações que
expressem a vida de um povo, interferindo fundamentalmente na
construção de sua identidade.

Como demonstrado, as ações desenvolvidas pelo Conselho de Arte
visam educar a sociedade e promover sua valorização e a
preservação do patrimônio cultural sabarense, almejando transmitir às
gerações futuras o sentido dos valores e da identidade atuais, dando-
lhes referências históricas e fortalecendo seus laços comuns.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pelo
Conselho de Arte de Sabará.

- 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 2.585/2008
Dá a denominação de Doutor Tancredo de Almeida Neves a próprio

estadual destinado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
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situado no Município de São João del Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Edifício Promotor de Justiça Doutor

Tancredo de Almeida Neves, o prédio destinado ao Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, localizado na Rua de Acesso a
Subestação (Cemig), Bairro Centro, no Município de São João del Rei.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a

denominação de Edifício Promotor de Justiça Doutor Tancredo de
Almeida Neves ao prédio do Ministério Público localizado no Município
de São João del Rei, homenageando um dos filhos mais ilustres
desse Municípío, que iniciou sua vida profissional como Promotor
Público e tornou-se um dos mais brilhantes representantes dos
mineiros.

Representante típico da tradição moderadora da política mineira,
Tancredo Neves caracterizou-se pela tendência à conciliação e à
negociação, sem prejuízo da consistência de suas posições liberais.

Nasceu em São João del Rei em 4/3/1910, e em 1932 formou-se em
Direito, em Belo Horizonte. Advogado e Promotor de Justiça em sua
cidade natal, ali iniciou, em 1935, sua vida política, como Vereador e
Presidente da Câmara Municipal. A seguir, elegeu-se Deputado
Estadual pelo Partido Social Democrático - PSD -, (1947-1950),
Deputado Federal por cinco legislaturas (1951-1955 e 1963-1978),
Secretário de Fazenda de Minas Gerais (1958-1960) Primeiro-Ministro
no governo João Goulart, Senador (1979-1982), Governador de Minas
Gerais (1983-1984) e Presidente da República, eleito em 1985 pelo
Colégio Eleitoral.

Sua carreira política ganhou evidência a partir de 1953, quando o
Presidente Getúlio Vargas o fez Ministro da Justiça (1953-1954).
Enfrentou no cargo uma cerrada pressão da União Democrática
Nacional - UDN -, que buscava apoio das forças armadas para depor
o Presidente da República. Nesse período conturbado da vida
nacional, que culminou no suicídio de Vargas, Tancredo mostrou firme
determinação na defesa da legalidade. Foi um dos articuladores da



153

candidatura de Juscelino Kubitschek à Presidência e seu influente
conselheiro em assuntos políticos e econômicos, embora sem
mandato parlamentar.

Em nova situação de crise nacional, após a renúncia de Jânio
Quadros, em 1961, Tancredo Neves encaminhou a solução que
permitiu a João Goulart assumir a Presidência da República, mediante
a adoção do regime parlamentarista. Primeiro-Ministro em 1961-1962,
soube atenuar as tensões políticas, que traziam a permanente
ameaça de golpe militar. Com a volta do presidencialismo, renunciou
com todo o Ministério e candidatou-se à Câmara dos Deputados.
Eleito, foi mais uma vez moderador como líder da maioria, mas não
conseguiu impedir a queda de Goulart.

Durante o regime militar, Tancredo Neves atuou no movimento
nacional pela redemocratização. Em 1965, com a reforma partidária,
integrou-se no Movimento Democrático Brasileiro - MDB. Com a
extinção do bipartidarismo, foi fundador, em 1979, do Partido Popular,
mais tarde - em vista da proibição das coligações partidárias -
absorvido pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB),
do qual Tancredo foi eleito Vice-Presidente. Eleito em 1983
Governador de Minas Gerais, tornou-se nome de consenso das
correntes de oposição ao regime.

Derrotada na Câmara dos Deputados a emenda constitucional que
determinava a realização de eleições diretas para a escolha do
sucessor do Presidente João Figueiredo, Tancredo Neves teve seu
nome lançado para concorrer no Colégio Eleitoral, onde, em 15/1/85
derrotou o candidato do Partido Democrático Social - PDS -, Paulo
Maluf. Em 14/3/85, véspera de sua posse, foi submetido a uma
cirurgia de urgência, em Brasília, para extirpação de um tumor
benigno no abdome, mas seu quadro clínico complicou-se devido a
uma infecção hospitalar, segundo se noticiou. Transferido para o
Instituto do Coração, em São Paulo, sofreu sucessivas operações,
numa longa agonia que emocionou o País, e ali morreu, em 21/4/85.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.586/2008
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Declara de utilidade pública a Associação Ambiental Casamundo,
com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Casamundo, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação Ambiental Casamundo é entidade civil,

sem fins lucrativos, com sede e foro em Juiz de Fora. Tem por
finalidade primordial a melhoria da qualidade de vida das
comunidades carentes, por meio de políticas de saúde, meio
ambiente, desenvolvimento urbano, atividades culturais, promoção de
cursos e palestras. A entidade encontra-se devidamente registrada no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos em Juiz de Fora, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remunerada,
conforme atestado.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.587/2008
- O Projeto de Resolução nº 2.587/2008 foi publicado na edição

anterior.
REQUERIMENTOS

Nº 2.675/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais por seus 97 anos de fundação. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 2.676/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira
por seus 136 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.677/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso aos médicos do Estado por
ocasião do Dia do Médico. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 2.678/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências para a edição de
decreto estabelecendo os critérios, as condições e a forma de cálculo
da Gratificação por Desempenho Escolar - GDE -, prevista no art. 6º
da Lei nº 17.006, de 2007. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.679/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona pela participação na ação que resultou na prisão de três
suspeitos de assaltar motorista e três estudantes e de pôr fogo num
ônibus escolar, em Contagem.

Nº 2.680/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
providências para a realização de serviços de patrolamento e
encascalhamento nos trechos não pavimentados da BR-367.

Nº 2.681/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG providências para a
realização de serviços de patrolamento e encascalhamento nos
trechos não pavimentados da BR-367.

Nº 2.682/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia seja solicitada ao Advogado-Geral do Estado a agilização do
exame da minuta da reformulação do Decreto nº 44.309, de 2006.

Nº 2.683/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Presidente da Emater-MG providências
para o desenvolvimento de programas de capacitação de fruticultores
voltados para a região do semi-árido mineiro.

Nº 2.684/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Presidente do BDMG providências para a
criação de grupo de estudos destinado a rever as condições dos
financiamentos rurais dos produtores agropecuários do Projeto Jaíba
I, com efeito retroativo ao início da vigência dos contratos.

Nº 2.685/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Presidente da Fapemig providências para
a realização de estudos com vistas à destinação de recursos
financeiros para o desenvolvimento de projetos de pesquisa da
Epamig.

Nº 2.686/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
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pleiteia seja solicitado ao Secretário de Agricultura que se estude a
viabilidade da criação de um fundo de desenvolvimento das atividades
agropecuárias, nos moldes do extinto Funderur.

Nº 2.687/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia seja solicitada aos Ministros de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e de Ciência e Tecnologia a liberação de recursos
financeiros para o desenvolvimento de projetos de pesquisa da
Epamig.

Nº 2.688/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Governador do Estado providências para
a concessão de isenção do ICMS para os produtos da agricultura
familiar que são vendidos aos programas governamentais federais,
estaduais e municipais.

Do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizado ciclo de
debates para discutir o Projeto de Lei nº 2.215/2008, que trata do
Plano Estadual de Educação. (- À Mesa da Assembléia.)

 - O requerimento do Deputado Dinis Pinheiro foi publicado na
edição anterior.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Jayro
Lessa e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo e de Assuntos Municipais.
O Sr. Presidente - A Presidência anuncia os aniversários, ocorridos

ontem, do Secretário de Obras, Fuad Noman, e hoje, do Secretário e
Deputado Estadual Dilzon Melo, do nosso companheiro Agostinho
Patrús Filho e também da nossa ex-companheira Deputada Maria
Olívia, mãe do Deputado Tiago Ulisses. Felicidades são os votos de
toda a Mesa e desta Assembléia Legislativa.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

público, telespectadores da TV Assembléia, antes de mais nada,
quero aqui parabenizar a Mesa da Assembléia, que fará a leitura
agora do projeto de reajuste de 10% dos servidores desta Casa, o
qual será retroativo a janeiro deste ano, medida justa, legal e
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necessária. Como um dos Deputados que acompanharam toda essa
discussão, entendo que realmente deve ser feito esse elogio ao
Presidente Alberto Pinto Coelho e a toda a Mesa.

Espero que o problema da gratificação dos servidores da área de
segurança, os quais, com as mudanças ocorridas há cerca de seis ou
sete anos, inclusive mudanças de nomenclatura, não estão
conseguindo levar a gratificação para a aposentadoria, conforme a
Mesa entendeu, também seja resolvido. Então temos ainda o
compromisso de que, antes do final do recesso legislativo, seja
resolvida a questão da gratificação dos servidores da segurança desta
Casa, conforme entendimento da Mesa e parecer jurídico favorável da
Procuradoria desta Casa.

Mas o que me traz aqui hoje, colegas Deputados, são os fatos
ocorridos com esta Presidência da Comissão de Direitos Humanos.
Ontem, por meio de requerimentos aprovados na Comissão de
Direitos Humanos, duas visitas seriam feitas pela Comissão, como
tantas que já o foram até hoje, e também visitas de outras comissões
permanentes da Assembléia e CPIs. Sempre foi de praxe que todo
acesso da Comissão, como é constitucional, fosse franqueado, como
também o registro da visita. Qualquer comissão da Assembléia, ao
visitar um órgão público para exercer o papel de fiscalização, tem, no
registro fotográfico e no registro da TV, instrumentos balizadores para
mostrar em relatórios a situação do órgão visitado, tanto que muitas
ações da Comissão foram acompanhadas de registro de filmagem ou
mesmo de registro fotográfico.

Pasmem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados! Ontem visitamos o
Centro de Internação Provisória - Ceip - do Horto, onde, há um mês, a
Juíza liberou 31 adolescentes que cometeram ato infracional, porque
estava havendo desrespeito à lei pela situação em que os
adolescentes se encontravam e porque já havia extrapolado o prazo
deles naquele Centro. Faríamos, também, uma visita à Penitenciária
Dutra Ladeira, envolta nos acontecimentos recentes dos atentados.
Mas não acredito que haja uma relação direta entre os dois fatos.

A compreensão que temos é que o Poder Legislativo nunca havia
sido cerceado. Agora, na gestão do Secretário Maurício Campos,
infelizmente isso ocorreu. Estamos falando de um homem que já foi
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parceiro da Comissão de Direitos Humanos, que já defendeu essa
causa. Poderia citar, aliás, um caso, mas ele é muito comprido, de
quando eu trabalhava no escritório de Ariosvaldo Campos Pires.
Então, segundo ordem expressa desse homem, oriundo da academia,
do lugar das idéias e dos embates delas, houve proibição e restrição à
entrada da Comissão de Direitos Humanos. Por entender que o
cerceamento ordenado pelo Secretário Maurício Campos, conterrâneo
do Deputado Rêmolo Aloise, não era a uma comissão nem a um
Deputado, mas uma afronta ao Poder Legislativo, não entrei nas duas
unidades prisionais. Isso é um risco, pois pode acontecer, Deputado
Carlos Mosconi, o mesmo com a Comissão de Saúde. Qualquer dia a
Comissão de Saúde, se estiver fazendo uma diligência a um
equipamento público, pode ser impedida de fazer registro, por
exemplo, ou uma foto da situação de degradação de um equipamento
público, ou mesmo o registro da situação de um doente. Pode ocorrer
com uma outra comissão da Assembléia. Por exemplo, a Comissão de
Cultura ser proibida de fotografar a decadência de um museu
estadual. Isso ocorreu ontem, graças ao Secretário da “inquisição”,
digo, da Defesa Social, Sr. Maurício Campos.

Diante disso e do risco para todas as comissões da Assembléia,
dirigi a seguinte carta ao Presidente da Assembléia Legislativa. (- Lê:)
“Exmo. Sr., com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me à presença de
V. Exa., a fim de lhe relatar duas situações referentes a visitas
agendadas da Comissão de Direitos Humanos desta Casa a dois
estabelecimentos prisionais.

Primeiro caso: visita programada ao Centro de Internação Provisória
Dom Bosco – CEIPDB -, localizado em Belo Horizonte. Na data de
ontem, 30/6/2008, às 13h30min, a Comissão de Direitos Humanos,
representada por este Deputado, tinha agendada visita ao CEIPDB do
Bairro Dom Bosco, localizado na Capital, para realizar uma vistoria no
local. Fomos bem recebidos e bem tratados na entrada do
estabelecimento; contudo a visita não foi realizada em decorrência da
ocorrência de um fato lamentável. A direção do referido
estabelecimento prisional não permitiu que a TV Assembléia
adentrasse o estabelecimento prisional e fizesse filmagens da visita.
Houve permissão apenas para que fossem tiradas fotos do local.
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Ressalto que tal fato causou estranheza. Tenho conhecimento de
que o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite a divulgação
de imagens de crianças e adolescentes, mas não é esse um
argumento que prospere na situação em destaque, já que,
obviamente, a TV Assembléia não apresentaria imagens
identificadoras dos internos e tomaria as precauções de praxe no que
concerne aos ditames do referido diploma legal.

Mister é destacar que, posteriormente, tivemos acesso às normas de
segurança das unidades socioeducativas do Estado de Minas Gerais.
O item 6.2 do aludido diploma legal informa que não é permitida a
entrada de celulares, eletroeletrônicos ou qualquer aparelho que
possa transmitir ou gravar imagens.

Entendemos que tal dispositivo precisa ser devidamente revisto pela
Secretaria de Defesa Social. Ora, há uma nítida contradição em
permitir o livre acesso sem marcação prévia por parte de
determinadas autoridades, como Deputados Estaduais, e de certas
entidades ao estabelecimento, mas com a restrição de não poder
haver o registro formal por uma equipe técnica, como no caso em tela
da TV oficial do Poder Legislativo. Trata-se de um contra-senso, já
que a filmagem garante a lisura e viabiliza-se como material
fundamental de apoio para a elaboração do relatório oficial da
Comissão de Direitos Humanos para a tomada de providências e
encaminhamentos aos órgãos estaduais competentes.

Lembramos que, no dia 8/6/2006, esta Comissão realizou uma visita
ao Centro Socioeducativo Dom Amigó e Ferrer, em Ribeirão das
Neves, com vistas a conhecer o projeto de recuperação de menores
em conflito com a lei. Naquela ocasião, como em várias outras
referentes à visitação de centros de cumprimento de medidas judiciais
por parte de crianças e adolescentes, não houve nenhuma restrição
relativa ao acompanhamento da citada emissora de televisão desta
Casa.”

E aí pergunto: o Centro Dom Amigó e Ferrer era mantido pelos
terciários capuchinhos, entidade que faz um trabalho maravilhoso na
Colômbia, com crianças e adolescentes em conflito com a lei. O que
era bonito podia ser mostrado, o que era feio não podia ser mostrado
pelo CEIPDB? Lá tivemos plena autorização da Secretaria para que o
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trabalho fosse desenvolvido, mas, diga-se de passagem, naquele
momento, havia na Secretaria pessoas comprometidas com a
democracia e com a transparência. Parece que hoje nem todas o são.

Segundo caso - visita programada à Penitenciária Dutra Ladeira,
localizada em Ribeirão das Neves. Também, na data de ontem,
30/6/2008, a Comissão de Direitos Humanos, representada por este
Deputado, tinha agendada uma visita à Penitenciária Dutra Ladeira,
de Ribeirão das Neves, com vistas a realizar vistoria no local e obter
esclarecimentos sobre denúncias de maus tratos. A visita seria
realizada conjuntamente com representante do Ministério Público do
Estado. Logo na chegada ao estabelecimento, tanto este Deputado
quanto a assessoria técnica desta Casa Legislativa foram mal
recebidos, e o Diretor da unidade nem sequer apresentou-se
pessoalmente para apresentar as justificativas à Comissão, mandando
para lá seu adjunto.

Houve impedimento do acompanhamento dos assessores desta
Casa ao interior da Penitenciária, e resolvi que não realizaria a
atividade prevista se não houvesse a liberação para todos os
assessores e consultores da Assembléia Legislativa. Em seguida,
liberou-se a visita para este Deputado e assessoria, mediante a
condição de não haver gravação de imagens pela TV Assembléia nem
o registro de fotos pela imprensa escrita desta Casa. A decisão
tomada, então, foi a de não realizar a visitação, posto que tal proibição
impediria o adequado desenvolvimento dos trabalhos, haja vista que
as imagens feitas daquele interior seriam fundamentais para nosso
relatório.

O mais grave é que recentemente os meios de comunicação têm
divulgado a ocorrência de práticas criminosas, caracterizadas como
atentados, no Município de Contagem. Os autores de tais fatos
delituosos justificam os referidos atentados - no que não acreditamos -
como represálias a supostos tratamentos ilegais praticados em
relação aos sentenciados que cumprem pena de restrição de
liberdade na Penitenciária Dutra Ladeira.

É mister destacar que reportagem do jornal ‘Estado de Minas’, do
dia 28 de junho, acerca da situação do sistema prisional apresentou
declaração do Governador Aécio Neves lamentando os ataques
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ocorridos em Contagem e informando que o Ministério Público, a
OAB, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e
as Ouvidorias têm livre acesso às unidades prisionais, dando a
entender que não estávamos cumprindo o nosso papel. Há um ano e
meio, denunciamos essas violências acontecidas nessa Penitenciária.

Entendemos que os dois lamentáveis episódios ocorridos
configuram cerceamento à atribuição constitucional do Poder
Legislativo de fiscalizar os atos do Poder Executivo, uma vez que,
como já mencionado, não há como garantir a elaboração de relatórios
precisos sobre visitas realizadas sem o devido acompanhamento da
assessoria técnica desta Casa, com o devido registro.

Diante disso, estamos solicitando providências contra o Secretário
de Defesa Social Maurício Campos, por ter sido impedido, em toda a
história de 14 anos do Poder Legislativo, pela primeira vez, o livre
acesso e o trabalho dos parlamentares da Casa. Isso configura crime
de responsabilidade. Esperamos que a Procuradoria desta Casa
caracterize tal crime de responsabilidade. E que fique claro o que se
quer esconder ou o que há por trás disso.

Quero deixar bem claro que, se tínhamos tido uma melhoria na
redução da violência nos primeiros quatro anos do atual governo,
como também a redução da letalidade policial no enfrentamento com
pessoas da sociedade, esse número da letalidade duplicou em 2007,
no primeiro ano do atual Secretário de Defesa Social. Isso mostra que
houve uma interrupção na recuperação sistemática que vínhamos
tendo, evidenciando incompetência e que a atual Secretaria de Defesa
Social tem tido resultado piores do que os obtidos nos primeiros
quatro anos do atual mandato. E, mais ainda, nem nos momentos de
crise no Rio de Janeiro e em São Paulo, com os atentados do PCC,
tivemos uma onda de atentados tão grande como agora, mostrando
claramente que a atual direção da Secretaria de Defesa Social não
está preparada para a tarefa de apurar e de punir tais atentados
contra a sociedade.

Exigimos providências porque, com toda a certeza, hoje é a
Comissão de Direitos Humanos, mas amanhã poderá ser qualquer
Comissão desta Casa. Temos de reagir, porque o poder não é
concedido ou dado, ele é conquistado. Exigiremos do Presidente
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desta Casa providências firmes contra o Secretário de Defesa Social,
que tomou essa medida autoritária contra o Poder Legislativo.
Esperamos que ele seja considerado “persona non grata” no Poder
Legislativo.

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

as palavras, apesar de eu não ser Secretário neste momento. Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, público presente e telespectadores da
TV Assembléia, Sr. Presidente, venho a esta tribuna para relatar a
greve que está em curso na cidade operária de Betim. Os operários
da Teksid do Brasil e da Nemak, em Betim, entraram em greve ontem,
segunda-feira, 30 de junho, em protesto contra as propostas de
participação nos lucros ou resultados apresentados por essas duas
empresas. A paralisação foi decidida em assembléia, realizada na
portaria das empresas, por cerca de 1.300 metalúrgicos do primeiro
turno, que deveriam ter iniciado a jornada à zero hora de segunda-
feira. Depois de terem rejeitado as propostas, eles se mantiveram em
vigília, à espera dos trabalhadores do segundo turno, que aderiram ao
movimento em nova assembléia, realizada às 6 horas da manhã.

Até o início da greve, a empresa Teksid do Brasil oferecia uma PLR
de R$2.400,00, que poderia chegar a R$2.500,00, caso a meta de
produção fosse atingida. Já a proposta da Nemak era de PLR de
R$2.000,00. No caso específico da Teksid do Brasil, empresa do
Grupo Fiat que fornece blocos de motor para a montadora e emprega
ao todo 3.800 trabalhadores, a greve também é uma reação a outros
problemas enfrentados atualmente, entre eles a imposição de jornada
aos sábados para compensar folgas concedidas durante a semana e
diferenças de salários pagos a metalúrgicos que cumprem funções
idênticas na fábrica.

Sr. Presidente, fui advogado do Sindicato dos Metalúrgicos durante
13 anos, na cidade operária de Betim, e acompanhei diretamente as
condições de trabalho dentro da Teksid. Nesses anos todos, a
empresa insiste no excesso de banco de horas, no excesso de horas
extras, além de insistir em colocar trabalhador fazendo hora extra sem
nem sequer pagá-la. Ela não resolve o problema das condições
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insalubres de trabalho. É fato corriqueiro e recorrente nessa empresa
trabalhadores desempenharem as mesmas atividades, com a mesma
produtividade, e receberem remuneração inferior. Isso ocorre há
vários anos, e a empresa insiste em não resolver o assunto. Isso
motiva os funcionários a fazerem essa greve, deflagrada ontem.

Os metalúrgicos da Nemak, que conta atualmente com cerca de
1.300 trabalhadores, por sua vez, não vêm justificativa para o fato de
a proposta apresentada pela empresa ser inferior ao que foi oferecido
na Teksid do Brasil, porque são trabalhadores do mesmo grupo
econômico, desempenham as mesmas funções e têm as mesmas
condições de trabalho, o que não justifica uma PRL diferenciada, sob
pena de ferir o princípio da isonomia do trabalho em relação a esses
trabalhadores.

A paralisação deverá afetar diretamente a produção da Fiat
Automóveis, da qual ambas são fornecedoras diretas, além de outras
montadoras para as quais a Nemak fornece peças fundidas de
alumínio, entre elas a Renault e a Peugeot, no Estado do Paraná. Até
o momento, foi realizada uma reunião com as empresas na manhã de
segunda-feira, em que o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé
e São Joaquim de Bicas encaminhou às empresas a reivindicação dos
trabalhadores. Qual é a reivindicação? PRL de R$3.000,00 tanto para
a Teksid do Brasil como para a Nemak. As empresas informaram que
avaliariam a proposta, e até o presente momento não houve nenhum
retorno.

Sr. Presidente, público presente, imprensa, o que nos chama a
atenção é o exagero mais uma vez utilizado pelas metalúrgicas de
Minas Gerais para reprimir o movimento legítimo e pacífico dos
trabalhadores operários de Betim. Na tentativa de dar fim à greve
iniciada no último domingo, a empresa Nemak, que é fornecedora de
peças à Fiat Automóveis, passou a anunciar por meio da grande
imprensa a contratação de novos funcionários. Na mensagem, a
orientação é que os interessados compareçam na empresa de posse
de currículo e documentação pessoal.

O procedimento adotado pela empresa Nemak é absolutamente
ilegal e é vedado pelo art. 7º da Lei nº 7.783/89, que só admite a
contratação de trabalhadores para substituir grevistas em atividades
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consideradas essenciais à população quando a paralisação resultar
em prejuízo ao patrimônio, em virtude da deteriorização irreversível de
bens, máquinas e equipamentos, ou se o funcionamento for essencial
à retomada das atividades após o fim do movimento.

Sr. Presidente, esse não é o caso da Nemak, nem tampouco o caso
da Teksid do Brasil. O Sindicato dos Metalúrgicos, após tomar ciência
desse ato absurdo de desrespeito à legislação brasileira, desse ato
absurdo de rasgar as leis brasileiras, imediatamente formalizou
denúncia junto ao Ministério Público para que a situação seja apurada
e essa empresa rigorosamente punida. Paralelamente a isso, a
empresa tem-se apoiado em um forte aparato repressivo, para
convencer os metalúrgicos a retomarem o trabalho.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, mais uma vez a
Polícia Militar de Minas Gerais, sob o comando do Governador Aécio
Neves, passa a tomar atitudes parciais em relação aos movimentos
dos trabalhadores. O que foi armado na porta da Teksid do Brasil e da
Nemak, e que está acontecendo neste momento, é uma verdadeira
operação de guerra. Está lá o Batalhão de Choque, armado de todo
tipo de arma pesada, como se fosse para enfrentar o narcotráfico nos
morros do Rio de Janeiro, e a Polícia Militar, por orientação do Sr.
Governador Aécio Neves - já que a culpa não é dos trabalhadores da
polícia -, está a serviço das artimanhas da empresa, porque lá eles
fizeram ontem uma operação e a estão repetindo hoje, por meio do
desvio dos ônibus que transportam os trabalhadores, fazendo com
que eles entrem pelas costas da empresa, pelos fundos da empresa.
E o pior, Sr. Presidente, é que hoje a empresa se utilizou de sua
chefia e a colocou do lado de fora da fábrica, para agredir os
trabalhadores que estão reunidos, pacificamente, em assembléia, na
porta da fábrica, num processo de forte provocação aos trabalhadores
e às trabalhadoras.

Queremos pedir, exigir e fazer um apelo público ao Governador do
Estado, para que ele, ao invés de enviar o aparato da Polícia Militar a
fim de resolver a greve de Betim, envie um Secretário seu, como, por
exemplo, o Secretário de Desenvolvimento Econômico ou um outro
Secretário qualquer, para tentar convencer a direção da empresa a se
sentar numa mesa de negociação, porque greve se resolve é com
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negociação, e não colocando a polícia na porta da fábrica. Aliás, em
Minas Gerais, isso já virou rotina. Se o trabalhador ousa levantar sua
voz para defender os seus direitos, imediatamente aparece polícia
para tudo quanto é lado. No entanto, quando o trabalhador ao lado é
assaltado ou seqüestrado ou é vítima de violência urbana, demora-se
muito para que a polícia do Sr. Aécio Neves chegue. Alguma coisa
está errada neste Estado. O Governador de Minas Gerais está tendo
uma postura parcial com os trabalhadores, e não podemos admitir
isso.

O meu apelo é para que o Governador envie, imediatamente, para a
porta da Teksid e da Nemak, uma comissão a fim de ajudar a negociar
a greve, em vez de mandar a polícia para lá com o único objetivo de
proteger o patrimônio da empresa. E a vida dos trabalhadores? E o
sentimento dos trabalhadores? E a força de trabalho dos
trabalhadores?

Sr. Presidente, a situação é extremamente grave, e queremos pedir,
ou melhor, apelar para que haja bom-senso e que o governo ajude a
resolver esse problema. Aliás, o Sindicato está lá acompanhando a
greve e seus trabalhadores. Há uma intensa e profunda unidade dos
trabalhadores e, Sr. Presidente, sabe por quê? Porque, enquanto o
nosso país cresce a 5% ao ano e o Estado de Minas Gerais a 7,2% ao
ano, a indústria automobilística, especialmente a mineira, cresce com
uma média infinitamente superior ao que cresce o Estado e o País. A
indústria automobilística está batendo todos os recordes de produção
e produtividade. Ainda na semana passada, foi anunciado que só
aqui, na Capital de Minas Gerais, foram emplacados quase 400 mil
automóveis no ano de 2007.

E 400 mil automóveis em Belo Horizonte são quase 7 vezes o
número de crianças que nasceram na Capital. A indústria
automobilística está vivendo um bom momento, fruto do crescimento
econômico e da política econômica acertada do Presidente Lula. Mas
o crescimento econômico não pode ter mão única, não pode favorecer
apenas os empresários. Queremos que eles tenham lucro, estamos
satisfeitos que cresçam e criem novos postos de trabalho em Betim.
No entanto, também devemos valorizar a mão-de-obra, a força do
trabalho. Se a empresa tem batido recordes de produtividade, é
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legítimo que esse lucro seja dividido igualitariamente entre os
trabalhadores.

Portanto, trata-se de uma greve histórica e importante para os
trabalhadores de Betim, à qual estamos atentos. Neste exato
momento, recebi um telefonema. Está um clima de intenso conflito na
porta da empresa, e em seguida vou-me dirigir para lá. Quero deixar
claro para os trabalhadores que a sua luta é que faz o seu ganho, o
suor do seu trabalho é que faz a riqueza. É essa luta que garantirá
melhores condições de trabalho e de remuneração.

Hoje, esse episódio dos metalúrgicos de Betim não foi um fato
isolado, pois na Refinaria Gabriel Passos - Regap - está acontecendo
uma paralisação de advertência convocada pelo Sindicato dos
Petroleiros de Minas Gerais - Sindipetro - e pela Federação Única dos
Petroleiros - FUP. Os petroleiros estão fazendo uma vigília,
permanecendo nas unidades sem emitir Permissões de Trabalho,
mantendo apenas as atividades essenciais nas plataformas marítimas
e terrestres, nas refinarias, nos terminais de distribuição e nas áreas
administrativas. Aqui, no caso da Petrobras, aplica-se a Lei nº 7.789,
em que deve haver uma produção mínima, a qual o sindicato está
respeitando. A categoria protesta contra a redução, ano após ano, da
participação dos trabalhadores na distribuição dos lucros e resultados
da Petrobras - PLR. Apesar da legislação permitir que seja
provisionado à força de trabalho até 25% dos dividendos pagos pela
empresa, os acordos de PLR conquistados pelos petroleiros nos
últimos anos têm garantido valores que não chegam a 13% dos
dividendos distribuídos aos acionistas da Petrobras.

A Petrobras é uma empresa que bate recorde de produção, o barril
de petróleo sobe mês a mês, e foram encontrados vários campos
novos de petróleo, mas os trabalhadores não estão auferindo os
resultados dessa produção. A proposta apresentada pela empresa no
dia 4 de junho reduziu em 31% a PLR dos trabalhadores de salários
mais baixos, em relação ao que foi pago pela companhia no ano
passado.

Portanto, os petroleiros estão fazendo esse protesto e é importante
que o povo e os trabalhadores de Minas Gerais tenham plena
consciência do que está acontecendo nas portas da fábrica, porque,
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se este Estado e as nossas empresas estão crescendo e promovendo
o crescimento econômico do País, nós, trabalhadores, temos o direito
legítimo de ter um quinhão de participação nesses bons resultados
que o Brasil colhe hoje. Fica o nosso apelo e nossa solidariedade a
todos os trabalhadores em greve na cidade operária de Betim.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, funcionários da Casa, pessoal que nos assiste das
galerias ou pela TV Assembléia, inicio minha fala reforçando a notícia,
já divulgada, do aumento de 10% para todo o funcionalismo da Casa,
o que é muito importante. Após aprovado o aumento no Congresso,
todos os funcionários realmente ficaram na expectativa de que o
mesmo acontecesse na Assembléia, automaticamente. Mas o nosso
grande Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que vem
trabalhando com muita sensibilidade, coordenando a Mesa e
presidindo a todos nós, foi muito sensato: no Congresso Nacional, o
aumento foi concedido apenas para os RAs, nos gabinetes, mas aqui
a nossa Mesa, sob a administração do Presidente Alberto Pinto
Coelho, não concedeu aumento a um grupo apenas; o que
procuramos foi dar o aumento a todos os funcionários, de forma
simultânea, para não haver diferenciações para mais ou para menos.
Então, de forma harmônica e equilibrada, o nosso Presidente, após
conversar com a Mesa e ouvir os Líderes e representantes dos
funcionários, decidiu pelo aumento de 10%, retroativo a janeiro, para
os RAs e para os efetivos. Então quero reforçar que, como o Durval
Ângelo já citou, agora já é uma decisão da Mesa, e o projeto será
votado, para o cumprimento da medida. É uma boa notícia para todos
os RAs, porque ele retroage a janeiro. Agora temos de agilizar a
suplementação pedida ao governo, para que possamos pagar o mais
rapidamente possível. Mas o nosso Presidente encontra-se agora
mesmo na Secretaria de Governo, acabando de resolver os detalhes
sobre essas negociações, para que façamos justiça aos nossos
funcionários, pagando-lhes o mais rapidamente possível o que lhes é
devido e já de conformidade com a decisão da Mesa.
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A segunda notícia que quero comentar é que, recentemente, o
Conselho Técnico-Administrativo da Emater, do qual faço parte como
representante desta Casa e presidido pelo Secretário de Agricultura e
Pecuária Gilman Viana, com a direção da própria Emater, tão bem
presidida por José Silva Soares, estabeleceu uma comissão paritária
com membros do sindicato dos funcionários da empresa.

A Emater é outra entidade do meio rural que também é digna de
todas as nossas homenagens e que está completando 60 anos de
existência. Criada em 1948, quando era chamada de Acar, a Emater
foi a primeira experiência brasileira direcionada para a introdução de
novas técnicas de agricultura e economia doméstica, de incentivo à
organização e de aproximação do conhecimento gerado nos centros
de ensino e de pesquisa aos produtores rurais. Tinha como símbolo o
jipe e era dotada de equipes de trabalho em Municípios de Minas
Gerais, que prestavam assistência técnica aos agricultores que a
solicitassem.

No decorrer dos seus 60 anos de existência, a Emater cresceu
surpreendentemente e hoje está presente em 785 Municípios
mineiros. Felizmente, essa empresa também atingiu esplêndido
crescimento ao ganhar uma maturidade ainda rara nas entidades de
nosso país, pois abriu as negociações com os seus funcionários, por
meio do Sindicato dos Trabalhadores em Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Sinter-MG.

Eles se sentaram em uma única mesa e elaboraram a tabela salarial
dos funcionários, após entendimentos e discussões, até chegarem a
um consenso e apresentarem uma proposta ímpar e única.

Com grande alegria, eu, que acompanhei todo esse processo de
negociação entre a Emater, o Sinter e o governo de Minas, tenho a
honra de informar, desta tribuna, que a Câmara de Planejamento,
Orçamento e Coordenação Geral do governo do Estado de Minas
Gerais, do Governador Aécio Neves, na última reunião, dia 24 de
junho, aprovou o reajuste para os profissionais da Emater, na seguinte
forma:

1 - Programa de Premiação por Aperfeiçoamento Profissional. Trata-
se de incentivo financeiro para os profissionais da Emater que
agregam qualidade à sua formação acadêmica, já existente na



169

empresa e que foi não apenas reajustado como estendido a um
conjunto maior de pessoas. Assim, profissionais de nível superior que
concluem cursos de pós-graduação, de especialização, tiveram
reajuste de 10% sobre essa premiação, e aqueles que concluíram
mestrado ou doutorado tiveram o reajuste de 13,3%.

Uma inovação é o reconhecimento aos profissionais de nível médio.
Para essas pessoas, que até então não possuíam essa premiação, a
formação de um curso superior, em área afim ao seu trabalho,
significa também um incentivo financeiro de 10% sobre os
vencimentos iniciais de seu cargo. Além disso, a empresa abriu a
oportunidade para que esses profissionais de nível médio possam
concorrer a vagas nos programas de pós-graduação da Emater-MG,
seguindo as regras internas.

É um caminho que busca a sustentabilidade da instituição em longo
prazo, pois viabiliza a qualidade técnica dos profissionais pelo
reconhecimento e pelo incentivo à sua formação. Isso é investir no
capital humano, no recurso humano.

2 - Progressão horizontal. A progressão horizontal é parte do Plano
de Cargos e Salários da Emater-MG, implantado em 1986. Nele
constam progressões dentro do cargo, compostas por 15 graus, ou
letras, concedidas a cada dois anos de trabalho do empregado,
equivalendo a um crescimento de 4,28%.

A proposta aprovada é que sejam concedidos todos os graus
devidos, que podem chegar a cinco até o final do ano. Com isso,
haverá o resgate de um passivo de 10 anos devido aos profissionais.
A concessão dos graus significa o resgate do Plano de Cargos e
Salários da empresa e pode alcançar, para os profissionais que
possuem esse direito, um reajuste um pouco acima de 25% no
conjunto sobre os atuais salários.

A condição para que essa proposta seja validada é que o sindicato
da categoria retire a ação judicial impetrada em 2008, que reivindica
essas progressões, e que cada empregado dê quitação pessoal do
pagamento.

3 - Reajuste anual. INPC de maio de 2007 a abril de 2008, 5,9%,
relativo à variação do INPC-IBGE dos últimos 12 meses anteriores à
data-base, representando a reposição da inflação do período.
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4 - Reajuste no vale-alimentação ou no vale-refeição e nas diárias.
Diárias de viagem é um pagamento, em dinheiro, relativo à refeição
aos profissionais que se deslocam a serviço pela Emater-MG, que
possuem valores variáveis de acordo com os Municípios. No caso, a
correção de 20% sobre essas diárias representa melhor condição de
trabalho para os profissionais, especialmente os extensionistas, que
constantemente se deslocam a serviço.

O vale-alimentação ou o vale-refeição são um benefício dos
profissionais da Emater-MG, no âmbito do Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT -, concedido a todos os profissionais. A
correção aprovada de 20% no valor do vale representa um ganho
direto de remuneração para a alimentação do profissional e de sua
família. Cabe dizer que essa correção específica representa um
reajuste acima dos índices inflacionários e é condizente com as
variações nos preços dos alimentos atuais.

O governo estadual responde por 76,5% da folha com encargos. A
Emater-MG responde pela diferença por meio de suas receitas
próprias. Todos os valores serão reajustados em 1º/5/2008. Portanto
retroagem a 1º/5/2008, conforme data-base da categoria, e possuem,
como condição, a assinatura do acordo trabalhista de 2008 com o
sindicato.

Parabéns por tão louvável trabalho de parceria entre os funcionários,
os sindicalizados, o Dr. José Silva Soares, Presidente da Emater, e o
Sr. Lúcio Passos Ferreira, Diretor-Geral do Sinter. É muito bom
vermos o resultado desse magnífico trabalho da diretoria, com a
participação do governo de Minas, por meio de políticas públicas
voltadas para a valorização dos funcionários e do entendimento.
Então, Sr. Presidente, fica aí registrado esse entendimento e essa
correção a que já faziam jus todos os funcionários e trabalhadores da
nossa Emater.

Para finalizar, quero falar rapidamente sobre um outro assunto.
Ontem, pela manhã, 30/6/2008, participei de uma audiência pública
realizada no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
- DNIT -, na Superintendência de Minas Gerais, em que ficou decidido
que seria imediatamente aberta a licitação para as obras de toda a
BR-135, incluindo adequação, melhoramento e restauração de 300km;
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além disso, criação da terceira faixa em 56km da citada BR. A referida
audiência ocorreu para cumprir uma exigência da Lei nº 8.666, de
1993. Essa licitação era uma notícia há muito tempo esperada pelas
cidades por onde passa a BR-135 e por todos nós que defendemos a
melhoria e maior segurança dessa BR.

Aconteceu que, no final da tarde de ontem, o Tribunal de Contas da
União - TCU - suspendeu 27 concorrências do DNIT, entre elas a da
BR-135. Segundo o TCU, foram suspensas por três possíveis
irregularidades: falhas na caracterização do objeto, atribuição de
pontuação para os critérios “tempo de atuação da proponente” e
“experiência específica da proponente”, que violam os princípios da
igualdade e da proporcionalidade. Esses foram os objetos que
justificaram ou foram justificativas para o TCU suspender essas
licitações.

Diante dos fatos, estamos acompanhando e aguardando que as
pendências sejam resolvidas, para que as obras estejam
completamente de acordo com a lei de licitações. Continuaremos
trabalhando para que, o mais rápido possível, motoristas,
trabalhadores, produtores rurais, entre outros que trafegam pela BR-
135 possam ter segurança e os seus direitos preservados.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, eram essas as minhas
considerações na tarde de hoje.

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.

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 2.679/2008, da Comissão de Segurança Pública,
2.680 e 2.681/2008, da Comissão de Transporte, e 2.682 a
2.688/2008, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para
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os fins do art. 104 do Regimento Interno.
Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 25/6/2008, do
Projeto de Lei nº 2.258/2008, do Deputado Doutor Rinaldo, e dos
Requerimentos nºs 2.532/2008, do Deputado Doutor Viana,
2.539/2008, do Deputado Jayro Lessa, 2.564/2008, da Deputada
Cecília Ferramenta, e 2.578/2008, da Deputada Ana Maria Resende; e
de Assuntos Municipais - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em
25/6/2008, dos Requerimentos nºs 2.599/2008, do Deputado José
Henrique, e 2.606/2008, do Deputado Wander Borges (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jayro Lessa e outros,

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear as
integrantes da Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer -,
pela conclusão das suas caminhadas ao longo de todo o trajeto do
roteiro da “Estrada Real”. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

1.973/2007, do Governador do Estado, que altera as Leis nºs 15.462,
de 13/1/2005, 15.786, de 27/10/2005, e a Lei Delegada nº 175, de
26/1/2007, e dá outras providências. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. (À sanção.)

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.302/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$63.271.686,00 ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do
Ministério Público do Estado. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para votação e para a continuação dos trabalhos, motivo pelo
qual torna sem efeito a votação do Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.302/2008.

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

a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Resolução nºs 2.207 e
2.211/2008 e, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.199/2008, uma vez
que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a 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 34ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião -Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Dinis Pinheiro - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Jairo Siqueira de Azevedo -
Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Ademir Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro

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

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Jairo
Siqueira de Azevedo, Presidente da Associação de Promoção
Humana Divina Providência; o Exmo. e Revmo. Dom Paulo de Faria,
Arcebispo Emérito de Diamantina; e os Exmos. Srs. Laurindo
Manganelli, membro do Conselho Administrativo da Associação de
Promoção Humana Divina Providência; José Adib, membro do
Conselho da Associação Divina Providência, representando o Sr.
Rubens Menin, Conselheiro da Associação e Presidente da MRV;
Márcio Gomes, membro do Conselho de Administração da Associação
de Promoção Humana Divina Providência; e Deputado Dinis Pinheiro,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação de

Promoção Humana Divina Providência, entidade mantenedora da
Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo e de várias outras
entidades sociais e de promoção humana, pelos 25 anos de sua
fundação.

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

será interpretado pela Banda Marcial Mário Ferreira, sob a regência
do maestro Lucas da Rocha Viana.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Dinis Pinheiro

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho; Jairo Siqueira de Azevedo, Presidente
da Associação de Promoção Humana Divina Providência; Revmo. D.
Paulo de Faria, Arcebispo emérito de Diamantina; Laurindo
Manganelli, membro do Conselho Administrativo da Associação de
Promoção Humana Divina Providência; José Adib, membro do
Conselho da Associação Divina Providência, representando o Sr.
Rubens Menin, Conselheiro dessa Associação e Presidente da MRV;
Márcio Gomes, tributarista, que nos prestigia neste momento;
senhoras e senhores; jovens; orquestra maravilhosa; imprensa
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presente; saúdo a todos.
“Cada menor que se reeduca é uma geração que se salva”, máxima

de D. Luiz Amigó Ferrer, fundador da Ordem Terceira dos
Capuchinhos, a qual pauta a vida de Jairo Siqueira de Azevedo,
Presidente da Associação de Promoção Humana Divina Providência.

Há alguns bilhões de anos - quatro ou cinco, para ser mais preciso -,
dizem os cientistas que teve origem o planeta Terra. Nessa mesma
linha científica, há alguns milhões de anos o homem passou a habitar
este planeta, constituindo ele, há aproximadamente 11 mil anos, o que
denominamos civilização.

Nas relações civilizadas instituiu-se o Estado, entre os séculos XVIII
e XIX, figura político-jurídica de construção humana, que,
representando o governo, representa o chamado primeiro setor. Neste
há, segundo a revista “Espaço Acadêmico”, as funções administrativas
dos bens públicos, correspondendo assim às ações do Estado com
fins públicos, tanto no âmbito municipal quanto no estadual ou no
federal.

O segundo setor é composto pelo mercado ocupado pelas empresas
privadas com fins lucrativos. Por fim, há o denominado terceiro setor,
cujo conceito mais aceito é o de Gonçalves, contido no texto “O
Estado, o terceiro setor e o mercado: uma tríade completa”: “É o que
trata de uma esfera de atuação pública, não estatal, formada a partir
de iniciativas voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido comum”.

Com o título “Recursos da solidariedade”, a Rede de Informações
para o Terceiro Setor destaca: “No Brasil de hoje, a voz dos mais
variados grupos sociais se faz ouvir no espaço público. Não há
questão de interesse coletivo em relação à qual cidadãos não se
mobilizem para cobrar ações do Estado e tomar iniciativas por si
mesmos. Esse “protagonismo” dos cidadãos determina uma nova
experiência de democracia no cotidiano, um novo padrão de atuação
aos governos e novas formas de parceria entre a sociedade, o Estado
e o mercado.

Na sociedade brasileira generaliza-se a percepção de que o público
não se confunde nem se limita ao estatal. Multiplicam-se as iniciativas
privadas com fins públicos. Ampliam-se os recursos e as
competências necessárias para o enfrentamento dos grandes desafios
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nacionais, como o combate à pobreza e a incorporação dos excluídos
aos direitos básicos de cidadania.

No entanto, tudo isso é ainda muito recente. E, como toda novidade,
questionam-se velhas idéias e inserem-se novas questões. Novas
realidades requerem novos mecanismos e procedimentos. O
surgimento de um terceiro setor não governamental e não lucrativo,
redefine o Estado e o mercado. Por outro lado, o terceiro setor
também se vê confrontado com o desafio de qualificar e de expandir
as suas ações de promoção de uma solidariedade eficiente.

Isso posto, senhoras e senhores, evidenciamos a centralidade da
solidariedade eficiente, que está presente nas atividades da
homenageada Associação de Promoção Humana Divina Providência.

Como constatamos nas sinceras palavras do Presidente da
Associação, Sr. Jairo: “A compreensão de amar ao próximo como a
nós mesmos exige medidas concretas, e não somente palavras. É
muito importante que pessoas boas compreendam isso, pois, assim, o
mundo sofrerá uma verdadeira transformação para o bem, já que,
toda vez que um de nós pratica uma boa ação, se dá um exemplo
para que outros a imitem”.

O resgate da cidadania é valor acentuado pelo autor Rubem César
Fernandes em sua obra “Privado, porém público”.

A Constituição destaca, entre os fundamentos da República, a
cidadania e a dignidade da pessoa humana, cujo resgate é a missão
da associação homenageada, como evidencia a revista
“Solidariedade”, em texto de capa.

A desigualdade entre as pessoas é fruto das ações humanas, e não
de um determinismo histórico, já dizia Rosseau, nascido em 1712 e
falecido em 1778, em sua obra “Origem da desigualdade entre os
homens”.

De contemporaneidade é o texto do Presidente Jairo, em suas
palavras iniciais na mencionada revista “Solidariedade”, sobre a
realidade: “O Brasil não é um país pobre, porém possui grandes
desigualdades sociais. Enquanto poucos têm muito, a grande maioria
não tem nada. Com a nossa obra, não podemos resolver o problema
do País, mas sim o da nossa consciência, pois seria um pecado de
omissão cruzar os braços diante da grande miséria e pobreza que
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vemos a cada dia”.
Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, a má distribuição de

recursos entre as pessoas também permeia os entes jurídicos, com a
evidente concentração de recursos na União, deixando os Estados e
Municípios em carência lastimosa. E, entre os Municípios, a
desigualdade é constrangedora e mereceu da Assembléia Legislativa
estudo aprofundado que redundou no Projeto de Lei nº 667/2007, do
ICMS Solidário, de nossa autoria, que dispõe sobre a distribuição da
parcela de receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente
aos Municípios.

Também, Sr. Presidente, saliente-se que, entre as funções
integrantes do Estado, tem-se a legislativa, consubstanciada no
Estado pela Assembléia, que nunca fugiu dos debates nem dos
diálogos propulsores de políticas públicas orientadas para dar cabo
dessa desigualdade.

Assim, senhoras e senhores, o Plenário desta Casa homenageia
com distinção e realce a Associação de Promoção Humana Divina
Providência, por via de seu Presidente, Jairo Siqueira de Azevedo,
pessoa cujos atributos, convicções e ações o distinguem.

O ano de 1978 é marcado por ações desse incrível e bondoso Jairo,
que, com seus companheiros, iniciou o atendimento à população
carente, com alimentos e roupas, na região do Abrigo São Paulo.

A fundação da Associação ocorre no ano de 1983, determinando a
ampliação no atendimento quanto aos locais e formas. Atualmente,
sem contar as que se encontram em edificação, até uma na minha
querida terra natal, Ibirité, a Associação mantém e administra 47
unidades, em cinco maravilhosas instituições.

As cinco instituições são: Associação de Promoção Humana Divina
Providência; Associação de Resgate da Dignidade Humana
Providência Divina; Associação Cultural dos Amigos da Cidade e do
Lar dos Meninos; Sociedade de Crédito do Microempreendedor -
Banco Divina Providência; Associação dos Alunos, ex-Alunos e
Voluntários do Sistema Divina Providência de Resgate da Dignidade
Humana.

Os 25 anos do Sistema Divina Providência, comemorados no dia 11,
isto é, suas bodas de prata, traduzem a filosofia de trabalho segundo
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a qual “tem-se o dever de enxergar Jesus Cristo na pessoa daqueles
que nos procuram”, como ressalta o Presidente no jornal
“Solidariedade” de maio de 2008. E acrescenta: “Acreditamos que não
fazemos nenhum favor, pois é um compromisso que livremente
assumimos. Temos que considerar que os problemas dos menos
afortunados são nossos problemas também”.

Entre as obras mantidas, registre-se, senhoras e senhores: a Cidade
dos Meninos; Lar dos Meninos; Lar dos Idosos; Centro Socioeducativo
para Menores Infratores; Centro de Valorização da Vida, para
dependentes químicos de drogas e álcool; três centros de formação
profissional em funcionamento e outros três em preparação ou em
construção; cursos móveis de artesanato; curso de alfabetização para
adultos; telecursos de 1º e 2º graus; cooperativa de trabalho; Banco
da Divina Providência; central de Abastecimento; programa Vida sem
Fome; associação cultural; central de empregos e central de serviços,
entre outros.

A transparência na condução dos trabalhos é evidenciada pela
constante prestação de contas com balancetes de entradas e saídas
no jornal “Solidariedade”, de periodicidade mensal e tiragem de 100
mil exemplares. No editorial da edição de maio de 2008, evidencia-se
“déficit” no fluxo financeiro com a súplica de que as pessoas de bom
coração passem a contribuir mensalmente.

No editorial do jornal “Solidariedade” de maio de 2008 consta que o
Sistema Divina Providência formou, no ano de 2007, 41.028 alunos, e
tem-se a previsão, para o ano de 2008, da formação de 50 mil alunos.
A meta, para 2013, senhoras e senhores, querido Presidente Doutor
Viana, é atingir a casa dos 100 mil em 40 Centros de Formação
Profissional.

Para termos uma dimensão do trabalho desenvolvido pelo Sistema
Divina Providência, salientemos, senhoras e senhores, a Cidade dos
Meninos São Vicente de Paulo. Envolve área edificada de 95.000m2

numa área de 1.445.000m2, sendo 235.000m2 na cidade e
1.210.000m2 na fazenda. Atende a 1.600 alunos em regime de
internato, 480 alunos em semi-internato, 1.420 alunos em externato de
ensino médio, 1.500 alunos em externato de curso profissionalizante.

A filosofia de trabalho da Cidade dos Meninos serve de reflexão para



179

todos nós: amor e carinho, amor exigente; disciplina rígida, respeito e
obediência; zero de ociosidade, atividades das 5h30min às 21 horas.
Esse complexo situado em Ribeirão das Neves, uma das cidades
mais carentes do Estado de Minas Gerais, possui 300 funcionários e
gastos diários de 600kg de arroz, 400kg de carne, 250kg de feijão,
200kg de macarrão, 4 mil pãezinhos de 70g.

O apelo e a magnitude da obra determina a ação de cada um, por
menor que seja, mas ação, Sr. Presidente Doutor Viana. Não
podemos ficar indiferentes, pois, como diz Erik Wiesel - citado no
jornal “Solidariedade” -, o oposto da vida não é a morte, é a
indiferença. Ou como diz Burke: “Ninguém comete erro maior do que
não fazer nada porque só pode fazer pouco”.

A todos os que compõem essa grande família chamada Divina
Providência o reconhecimento dos mineiros, das mineiras, da
Assembléia Legislativa e, singularmente, o meu reconhecimento, não
só pela grandeza do trabalho, mas, acima de tudo, pela caridade na
expressão verdadeira e pura da palavra. Transmitimos, na pessoa do
Presidente da Associação e também na da Sra. Dulce Azevedo,
grande companheira e devota da causa dos mais pobres, com seu
espírito de extrema solidariedade, essa manifestação de alegria e,
sem dúvida, de esperança. O mundo se torna mais irmão e
cristianizado, pois aqui nos encontramos numa passagem temporária
e terrena. Ao tempo em que fica também o clamor, a súplica a toda a
sociedade mineira e, bem no sentido próprio, a todos os brasileiros,
para acorrerem irmanados a integrar essa família do bem, essa família
da devoção, da solidariedade e do amor.

A diversidade de atitudes das pessoas diante do sofrimento alheio
impõe a cada um de nós reflexão de como nos comportamos, bem
analisada pelo Presidente Jairo na revista “Solidariedade”. Prestem
atenção: “Existem muitas pessoas com grande espírito de
solidariedade, que nos ajudam muito. Outras não ajudam porque não
podem ou já assumiram outros compromissos sociais. Mas,
infelizmente, ainda há um número considerável de pessoas que têm
condições, mas não compreenderam sua responsabilidade social e
cristã, pois ainda não se sensibilizaram com os problemas dos que
sofrem. Estes pensam que quanto mais fortuna acumulam, melhor,
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pois assim conseguirão conquistar o mundo com seu poder, dinheiro e
fama. Esquecem-se de que um dia deixarão tudo aqui e nada levarão
para o outro mundo”.

A seguir, cumprindo sua missão de eterno convite ao bem, no
materializar da fé pela caridade, o Presidente diz: “É preciso que cada
pessoa compreenda que não possui nada. Afinal, somos apenas
administradores dos bens que Deus colocou em nossas mãos. Cedo
ou tarde deixaremos este mundo, e todas aquelas coisas que nos
eram caras e pelas quais tínhamos grande apreço ficarão aqui. Esta
será a hora de prestarmos contas da boa ou má utilização dos
recursos que estiveram conosco”.

Com essas palavras, encerramos nosso manifestar. Pedimos a
Deus Pai, fonte de toda misericórdia, que continue a derramar a
verdadeira bênção a todos os que testemunham na caridade a fé que
os mantém nutridos de amor ao próximo.

Parabéns a essa pessoa humana, a essa figura extraordinária
dotada de tantas virtudes e atributos, Jairo Siqueira de Azevedo;
parabéns a sua esposa; parabéns aos colaboradores; parabéns aos
funcionários; parabéns aos jovens, que aproveitam essa oportunidade
concedida por pessoas valorosas, e, acima de tudo, uma oportunidade
externada pelo nosso Deus.

Encerramos nossas palavras esperando que essa expressão possa
servir de reflexão permanente nas nossas ações, palavras e atitudes:
“Cada menor que se educa é uma geração que se salva”. Que Deus
continue abençoando essa caminhada da bondade, da fraternidade e
do amor.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo da

Associação de Promoção Humana Divina Providência.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. Jairo Siqueira de Azevedo, Presidente
da Associação de Promoção Humana Divina Providência de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres:
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“Mantenedora e administradora da Cidade dos Meninos São Vicente
de Paulo, entre outras entidades, a Associação de Promoção Humana
Divina Providência - ADP - beneficia milhares de jovens e crianças,
oferecendo-lhes suporte material, educacional, moral e humano, além
de formação profissionalizante, propiciando sua integração à
sociedade. A homenagem e o reconhecimento da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais à ADP, notável entidade de resgate da
dignidade humana, em seu aniversário de 25 anos de fundação, pelo
belíssimo trabalho que vem desenvolvendo na assistência a nossas
crianças, jovens e idosos”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida também o Deputado Dinis
Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa, autor do requerimento que
suscitou esta homenagem justa.

- Procede-se à entrega da placa.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo em
homenagem ao Sr. Jairo Siqueira de Azevedo, Presidente da
Associação de Promoção Humana Divina Providência.

O Cardeal Serafim Fernandes de Araújo (em vídeo) - É com muita
alegria que estou aqui, na impossibilidade de estar pessoalmente, por
meio da comunicação moderna de rádio e televisão, para trazer ao
Jairo todo o meu encantamento - ele sabe disso - pelos 25 anos da
Associação da Divina Providência. São 25 anos de um milagre do
amor e da verdadeira fraternidade. Nosso amigo e irmão, Jairo
recebeu um dom de Deus de cuidar dos prediletos de Deus, que são
os pobres. Apesar de todos os meus títulos eclesiáticos e de tudo,
tenho aprendido muito com o Jairo. Ele sempre me ensinou que o
pobre, que às vezes é jogado fora de tantas maneiras, é precioso. O
pobre nos faz ser mais irmãos.

A grande lição que quero agradecer a você, Jairo, por todo esse
nosso tempo de convivência, desde Curvelo, é justamente que você
me fez crescer ensinando que cuidar do pobre é cuidar do irmão.
Amar o pobre é ser mais irmão.

Em nome de todos os que você já ajudou, Deus lhe pague.
Palavras do Sr. Jairo Siqueira de Azevedo

Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Deputado Doutor Viana,
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representando o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Revmo. D. Paulo de
Faria, Arcebispo emérito de Diamantina; Exmos. Srs. Laurindo
Manganelli, Rubens Menin, aqui representado pelo José Adib,
membros do conselho; Márcio Gomes; Dr. Aguinaldo Paolielo; querido
amigo Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem; meus queridos Diretores; colaboradores, nossos
coordenadores; membros da nossa equipe de trabalho, a qual
estamos formando para nos substituir quando for da vontade de Deus;
meus queridos funcionários, que hoje já são 730, até o fim deste ano
serão 760; meus muito queridos alunos, aos quais sempre chamamos
de filhos; uma das condições para trabalhar em nossas obras é ver
todos os nossos alunos como se fossem filhos, com as qualidades e
os defeitos que os nossos filhos também têm. Quem não tiver esse
sentimento certamente estará fora do nosso trabalho. Preocupamo-
nos muito com o profissionalismo, ninguém pode fazer o que não
sabe, mas, da mesma forma, preocupamo-nos com a vocação.
Precisamos de profissionais vocacionados e temos conseguido um
número muito grande, que luta, para os quais não existe horário nem
dia. Temos coisas maravilhosas acontecendo. Seria um absurdo da
minha parte imaginar que daria conta, seria impossível para mim
administrar uma obra desse tamanho pelos próprios méritos. Sei
perfeitamente que sou um instrumento inútil na mão de Deus. Deus é
que tudo faz.

Para mim a passagem evangélica em que o anjo Gabriel anuncia a
Maria que ela será a mãe de Jesus é muito importante. Ela replica que
aquilo é impossível, pois não conhecia homem algum. Maria, uma
menina de 14, 15 anos, pura, conhecia a realidade da vida, sabia que
a concepção se dá por meio da união do esperma e do óvulo. Mas o
anjo a tranqüilizou dizendo que o Espírito Santo desceria sobre ela e
que a sombra do Altíssimo a cobriria; que Isabel, sua parente, em sua
velhice, apesar de ser estéril, havia concebido um filho havia seis
meses, porque, para Deus, nada era impossível. Maria disse: “Eis aqui
a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra”.

Todo o trabalho que temos realizado tem como base essa frase do
anjo Gabriel: “Para Deus nada é impossível”. E Deus nos provou que
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a Cidade dos Meninos, apesar de seus quase 100.000m² de
edificações, foi construída e tem sido mantida a duras penas. Deus
permite isso, pois nos prova e nos exige muita fé. Deus quer mostrar
que é a bondade dele, e não os talentos, que mantém aquela obra e
todas as outras. Ele exige de nós apenas uma coisa: que estejamos a
sua disposição, com plena e total confiança. Não podemos duvidar.
Se isso acontecer, acontecerá o mesmo que aconteceu com Zacarias,
pai de João Batista, que duvidou de que ele poderia gerar um filho
com a idade que tinha e com uma esposa estéril. O anjo disse:
“Ficarás mudo até o nascimento desse menino”. Ele teve essa visão,
no Santo dos Santos, quando oferecia incenso a Deus. Ele demorou
muito em sair, e todos ficaram preocupados. Quando de lá saiu, não
pôde falar nada. Ele precisava pegar as tabuinhas, a cera e o estilete
para escrever a mensagem que havia recebido de Deus. Precisamos
confiar cegamente em Deus.

Hoje estou muito abalado porque perdi meu melhor amigo. Ele
estava comigo há 42 anos. Ele foi o engenheiro responsável pelo
Abrigo São Paulo, pelo Lar dos Idosos, pela Cidade dos Meninos.
Estou me referindo a Reinaldo Martins Matos, figura fenomenal. Hoje
fiz questão de passar 4 horas a seu lado, dando-lhe a mão. Nós, que
acreditamos na vida eterna, sabemos que Deus não deixará nem um
copo d’água sem recompensa. Reinaldo foi receber de Deus o
presente que merece.

Este é um momento muito importante da nossa Associação. São 25
anos de serviços prestados à comunidade. É bom saber que os
poderes constituídos estão atentos aos nossos trabalhos. Quando
dizemos “nossos”, são nossos mesmos, não é meu trabalho. Acredito
na força de uma equipe. Quando criamos a Séculus, há 48 anos, o
único capital que tínhamos era a união de oito irmãos, que continua
até hoje, sem que tenha havido, durante esse tempo, qualquer rusga
sobre confiança, sobre trabalho, sobre qualquer coisa que falasse
sobre a moral de algum. Tenho de acreditar que a força da união é
indestrutível.

É isso que tento implantar de todas as formas em nosso trabalho
filantrópico.

Nossa vida tem sido repleta de dificuldades financeiras, pois não
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recebemos ajuda do poder público. Tudo o que foi feito até agora é
fruto da participação da comunidade. São pessoas ricas que nos
ajudam. Há também um grande número de pessoas assalariadas e
donas de casa. É muito interessante o que acontece. Cada
funcionário, ou melhor, 73% deles nos ajudam com alguma
importância mensal. Se olharmos o significado financeiro dessa ação,
talvez imaginemos que seja pequena, mas, se pensarmos no
comprometimento que esse funcionário adquire ao tornar-se um
colaborador, muda muito a visão do nosso trabalho. Queremos chegar
aos 100%, e não aos 99%, mas esse trabalho tem de ser paciente.
Não se pode forçar ninguém. Não é dessa forma que se faz, o
trabalho é de convencimento, e vamos chegar lá.

Tudo o que temos feito até agora é fruto da participação da
comunidade. São pobres ajudando pobres. Precisamos fazer ainda
muito mais. O que fizemos até agora não passa de uma gota d’água,
como bem disse o nosso amigo Deputado Dinis Pinheiro e como
apareceu no vídeo.

A população carente enfrenta grandes dificuldades. Mensalmente
vamos ao Vale do Jequitinhonha e sentimos como essa população
pobre sofre. Mas não precisamos ir muito longe. Nas favelas de Belo
Horizonte a situação ainda é pior, porque, além da pobreza material,
há a pobreza moral. Cada família honesta que mora na favela é uma
ilha cercada de assaltantes, traficantes, etc., por todos os lados.

Estamos construindo mais uma unidade em Ibirité, mais
precisamente no Parque Elisabete, onde 50% da população é de
Ibirité e os outros 50% são de Belo Horizonte. Logo acima da nossa
unidade, que ficará pronta até o final do ano, há uma rua que é divisa
de Ibirité e Belo Horizonte. Nosso empreiteiro teve de sair de lá
correndo, porque senão os traficantes o matariam. Os traficantes
começaram a assediá-lo, e ele deu mil tijolos para ficar livre deles.
Mas isso não aconteceu. Essa foi a senha que os traficantes
precisavam para saber que ele era fraco. Ele deu ferragem, madeira,
brita e areia, tirando tudo da nossa obra. Quando não havia mais nada
para dar, na calada da noite, depois de ter um revólver na sua cabeça,
ele saiu, dispensou todo o mundo, causando-nos seriíssimos
problemas. Ele não pôde indenizar os funcionários, e esse ônus ficou
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para nós.
Agora, tudo se acalmou, pois empregamos um outro empreiteiro,

que mora na região há muitos anos. Podemos dizer que não faltou o
apoio da polícia e do Prefeito, mas os assaltantes são tão malucos
que, mesmo com dois policiais à frente, entraram por trás, mostraram
o revólver para todos os funcionários e disseram: “Um grito significa
um tiro e uma morte”.

Isso é algo terrível. Já presenciamos isso no Bairro São Benedito,
quando D. Serafim, ainda como Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, nos deu um terreno. Os traficantes roubavam muito lá, mas
achamos interessante o que o vigário disse: “Jairo, você precisa se
lembrar que aqui funcionava um centro de distribuição de drogas e
que agora funciona um centro de formação profissional. A mudança
da realidade desse local foi radical”. Então, ficamos muito felizes, não
apenas por estarmos ajudando pessoas pobres a resgatar a sua
dignidade, mas também por sabermos que pessoas que só tinham
como alternativa entregar papelotes de cocaína viam a possibilidade
de ganhar dinheiro honesta e dignamente.

Nossos olhos devem estar voltados não para o pouco que fizemos,
pois fizemos muito pouco até agora, mas para o muito que falta ser
feito. Prometemos a Deus lutar até o último dia em que nos der essa
condição. Alguém me perguntou: “Jairo, você vai-se aposentar?”.
Respondi: “Claro que vou. Quando não houver mais pobreza, mais
miséria e alunos para serem profissionalizados, vou-me aposentar,
mas, até então, continuarei lutando”.

Sabemos que não poderemos resolver os problemas sociais
existentes, mas também temos a certeza de que não descansaremos
um momento sequer enquanto tivermos forças para enfrentar e
melhorar a vida dos menos favorecidos. O nosso foco principal é o
resgate da dignidade do ser humano, não importa que seja em um
asilo, para onde vão as pessoas com 70, 80 ou 100 anos. Madre
Teresa de Calcutá respondia sempre a quem perguntava se ela
estava perdendo tempo velando uma pessoa que já estava
condenada à morte: “Quero que morra com um sorriso nos lábios,
sabendo que alguém o ama”. Esse alguém era um muçulmano, e a
Madre Teresa era católica, mas ela não tocava em religião e não
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impingia mudança de fé.
Certa vez, em uma conferência internacional contra a fome, em

Bombaim, onde sempre se perdia, pois a cidade era muito grande,
muito maior que Calcutá, ao chegar à porta, Madre Teresa deparou-se
com um moribundo. Esqueceu-se então da conferência, apanhou-o
nos braços, conseguiu uma carroça e o levou para um hospital, onde
permaneceu por três dias e três noites aos seu lado, até que
morresse, pois o seu caso era perdido.

Mas era Jesus Cristo que estava morrendo para ela. Como disse
aquele repórter americano quando ela trabalhou com um leproso e
depois beijou a sua ferida: “Nem por US$1.000.000,00 eu faria isso”.
Ela olhou para ele e disse: “Eu também não”. O significado dela era
muito maior. Ela é uma santa que é nosso modelo.

Temos São Vicente, nosso patrono, São João Bosco, São Francisco
de Assis e São José de Cotolengo, mas Madre Teresa de Calcutá
ocupa um espaço muito especial porque ela é uma santa dos nossos
dias. Tudo o que aconteceu, aconteceu conosco aqui, vivos. Não é o
caso de São Francisco, que viveu há 800 anos, ou de São Vicente,
que viveu há 400 anos. Claro que isso não diminui a qualidade deles,
mas nós praticamente presenciamos tudo o que Madre Teresa fez.

Por esse motivo, distribuímos cestas básicas, mantemos
restaurantes populares, formamos milhares de jovens em cursos
profissionalizantes e mantemos central de empregos e central de
serviço temporário, o Banco da Divina Providência e a Cidade dos
Meninos, que, realmente, é um milagre de Deus.

Quando construí a Cidade dos Meninos, falava com algumas
pessoas: “Lá chove todo dia”. Muitas pessoas então perguntavam:
“Então, é igual a Manaus?”. Eu respondia: “É, só que a chuva lá é
diferente. Chovem bênçãos, não chove água. Chovem bênçãos”.
Porque iniciamos uma construção, vamos para casa e, quando
voltamos, parece que, por milagre, aquela construção cresceu mais.
Parece que colocaram fermento. Foi sempre assim.

Não deixamos de ter também grandes percalços, mas isso faz parte
da vida. Isso é necessário. Não podemos definitivamente pedir a Deus
que nos tire as dificuldades, os problemas e as adversidades.
Precisamos de pedir a Deus coragem e forças para enfrentá-los.
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Porque, se isso acontecer, nenhum mal será tão grande, que não
possamos vencê-lo.

Os nossos velhinhos do Lar dos Idosos, não os enxergamos como
filhos. Nós os enxergamos como irmãos, como pais, como mães,
como avós. É um trabalho muito, muito difícil lidar como os velhos.
Lidar com os jovens é um trabalho prazeroso.

Quando eu morrer, contarei vantagem para São Pedro ou para o
“office boy” que estiver lá na porta, porque São Pedro deverá estar
ocupado com pessoas importantes. Eu contarei sobre a Cidade dos
Meninos. Ele me perguntará: “O que você fez?”. Ele colocará no
computador e sairá a frase: “Não gerou crédito”. Eu pergunto: “Por
quê?”. Ele dirá: “Porque você não fez aquilo por caridade, você cuidou
daqueles jovens foi por prazer, por alegria”.

Essa é uma verdade. Para mim não existe nenhum sacrifício em
cuidar dos nossos meninos do Lar dos Meninos e da Cidade dos
Meninos. Nenhum, mesmo com insubordinação. Nesta semana tive
que fazer uma palestra para eles sobre respeito, porque alguns
estavam faltando com o respeito, com as mães sociais, com os
disciplinadores e com os coordenadores. Mas a gente se entende.

O jovem tem a cabeça em condição de receber o que tentamos
colocar nela; o idoso só coleciona manias. Posso falar isso porque
tenho quase 70 anos, estou chegando na fase das manias.

A associação cultural faz um trabalho belíssimo. Vimos agora a
orquestra tocando o Hino Nacional. É muito bom para nós ver isso.
Agora, estamos gravando um DVD e já gravamos um CD por
intermédio do Renato Xisto, nosso companheiro de trabalho que
desenvolve as áreas cultural e musical. Ele não gostou da gravação;
portanto ela será repetida. O CD ficou maravilhoso, mas somente a
música, porque quem fez as filmagens não teve a felicidade de
retratar o que deveria. Como queremos mandar esse DVD de
presente para os padrinhos, para as pessoas que colaboram conosco,
é preciso que o material fique bom. Não pode ser qualquer coisa. Os
nossos padrinhos e colaboradores são muito especiais, são como
acionistas de uma empresa. São eles que financiam esse trabalho.
Portanto, precisam de resultados para continuar financiando. Se não
houver resultados, ajudarão outra obra. E estarão mais que certos,



188

porque o importante é aplicar bem os talentos. Jesus explica muito
bem isso na parábola. Não estamos satisfeitos com o que estamos
fazendo, pois, como já disse, julgamos ser muito pouco.

Em 2007, entregamos 41.028 diplomas. Em 2013, queremos
entregar 100 mil. Para isso, precisamos fazer ainda 25 centros de
formação profissional, custando cada um, até há pouco tempo,
R$720.000,00. Mas veio a inflação, que foi um pouco mais elevada no
setor imobiliário, devido a um “boom”, o que fez com que esse valor
passasse para R$900.000,00. Preciso de 25 empresários ou
empresas doando R$3.000,00 por mês durante um ano para que
esses centros estejam prontos, poderão formar 3 mil alunos por ano.
Se a metade deles conseguir emprego por conta própria, gerarão
R$12.960,00 já no primeiro ano para suas famílias, ou seja, 15 vezes
o investimento inicial. Mas, no segundo ano, esse valor será o dobro,
porque não é necessário desempregar os alunos formados no
primeiro ano para empregá-los no segundo. E no terceiro ano será o
triplo. Mas, se tivermos um fracasso total, e apenas 20% dos alunos,
600, conseguirem trabalho, gerarão uma receita de R$5.760.000,00.
Esse valor é quase seis vezes o investimento inicial. Se tudo correr
muito mal, ainda teremos um resultado fabuloso, porque num centro
de formação profissional tudo é feito com muita economia.

Em cada centro há um coordenador, uma secretária e 15
professores. Mas onde estão os funcionários da faxina? Não existem.
Os próprios alunos mantêm sua sala limpa para a turma seguinte. E a
cada dia uma das turmas fica incumbida da limpeza das áreas
comuns. Não temos cantineiras também. Os alunos da cozinha e os
salgadeiros fazem os salgadinhos que são vendidos na hora do
lanche, para conseguirmos recursos para as promoções como o
churrascão, o Festival Cozinha de Boteco.

Tudo é muito bem organizado. Outro dia o Celso fez um “junhofest”
e, com esse dinheiro, conseguiu todo o recurso para o seu patamar
sustentar um churrascão. Então, ele já tem o capital na mão para
montar 16 ou 18 barracas. Portanto, trabalha-se constantemente.
Quase que se trabalha dia e noite na Cidade dos Meninos e nas
outras novas. Por que falamos que trabalhamos dia e noite? Porque
acredito que, como eu, os outros também sonham com esse trabalho.
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Eles não dormem, sonham também com o que farão no outro dia.
Desejamos ter uma TV educativa, e talvez seja em 2016, para

popularizar mais ainda a formação profissional e lingüística, o pré-
vestibular e os supletivos de 1º e 2º graus. Tudo será para conseguir
resgatar a dignidade das pessoas a fim de que estas ganhem dinheiro
dignamente, sem precisar de esmola.

A Associação consegue êxito em seu trabalho porque se baseia na
Divina Providência. Temos também uma equipe de abnegados
colaboradores que assumem as grandes responsabilidades que lhes
são exigidas. Temos Diretores excepcionais e, mais ainda,
funcionários que se dedicam com muito profissionalismo e, acima de
tudo, muita vocação, como dissemos no princípio.

Há 57 anos tive a felicidade de ingressar na Sociedade São Vicente
de Paulo. Estudava no Ginásio Padre Curvelo, em Curvelo, e fui
convidado para assistir a uma conferência. Fui, gostei e fiquei até
hoje. Então, foi uma trajetória muito agradável, porque a Sociedade
São Vicente de Paulo é uma grande escola de caridade, e ela passa
por períodos difíceis. No momento, vivemos um problema sério, mas
também venceremos isso, porque as obras de Deus não perecem.
Passam por problemas, mas se reabilitam.

A Cidade dos Meninos teve sua pedra fundamental lançada em
6/3/93. Em 6/3/94 recebemos os primeiros alunos, e, apesar da
precariedade, sempre surgiam 300 candidatos no Lar dos Meninos,
onde cabia 120 alunos, que ficavam lá por dois anos. Ou seja,
poderiam ser recebidos apenas 60 por ano. Assim, o número de
meninos que ficava de fora era muito superior ao dos que conseguiam
ingressar na Cidade dos Meninos. Então, tivemos de antecipar os
trabalhos e improvisar. Três casas foram ocupadas com os meninos, e
a quarta casa foi refeitório, cozinha e despensa. Os meninos
capinaram o campo de futebol e fizeram as traves com material de
construção. Tínhamos um galpão multiuso onde tudo se realizava,
como missa, sinuquinha, totó, pingue-pongue, formaturas e palestras.
Todos esses dados referem-se apenas ao primeiro ano, como já
falamos, porque, a cada ano, o trabalho pode trazer mais benefícios.

O nosso mundo atual vive de parcerias. Hoje, isso é muito
importante porque, quando aplicamos a sinergia, dois mais dois
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deixam de ser quatro. Podem ser seis ou oito porque, agregando
valores, conseguimos multiplicar em vez de apenas somar. A
progressão não é mais aritmética, passa a ser geométrica.
Precisamos de todas as forças ao lutar por um mesmo ideal. Em Ibirité
encontramos um terreno fértil, onde o Prefeito compreendeu o valor
da obra e nos deu o primeiro terreno, em seguida nos deu o segundo.
O primeiro está funcionando muito bem, e, com as bênçãos de Deus,
o segundo funcionará melhor ainda porque está dentro de uma
população enorme.

Queremos agradecer de coração ao nosso querido amigo Deputado
Dinis Pinheiro tudo que tem feito para nos ajudar. Que tudo seja feito
para o maior desenvolvimento do nosso Brasil. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao grupo de “street

dance” da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, sob o comando
da Profa. Nayla Mara.

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

Srs. Jairo Siqueira de Azevedo, Presidente da Associação de
Promoção Humana Divina Providência; Revmo. Arcebispo emérito de
Diamantina, D. Paulo Faria - é uma alegria tê-lo aqui conosco -;
Laurindo Manganelli, ilustre membro do Conselho Administrativo da
Associação da Promoção Humana Divina Providência; José Adib,
membro do Conselho da Associação, representando o Sr. Rubens
Menin, conselheiro da Associação e Presidente da MRV; Márcio
Gomes - é uma alegria tê-lo aqui conosco -; Deputado Dinis Pinheiro,
amigo, 1º-Secretário desta Casa, autor do requerimento que suscitou
esta homenagem; Mário Cenni, Vice-Presidente da Cidade dos
Meninos São Vicente de Paulo. Também reverencio e cumprimento a
mulher mineira, as mulheres aqui presentes, na pessoa de D. Dulce
Azevedo, esposa do Jairo, companheira e parceira na atividade
filantrópica que ele exerce com seu grupo, e também na pessoa da
Sra. Laura Lorenzzi Pimenta, essa menina com 92 anos - é uma
alegria tê-la em nosso meio -, que há mais ou menos três anos é
voluntária na Creche Centro Infantil União. É um exemplo para todos
nós. Cumprimento o grupo de “street dance” da Cidade dos Meninos,
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que se apresentou, tão bem coordenado pela Profa. Nayla Mara. Não
poderia também deixar de mencionar a Banda Marcial Mário Ferreira,
que se apresentou magnificamente bem - parabéns a vocês -, sob a
regência do maestro Lucas da Rocha Viana; demais membros,
coordenadores, parceiros da associação, telespectadores da TV
Assembléia, funcionários da Casa, senhores representantes da
imprensa, senhoras e senhores, jovens, construir um mundo melhor e
mais justo pela promoção do senso de independência das pessoas
assistidas - esse vem sendo, há 25 anos, o objetivo da Associação de
Promoção Humana Divina Providência.

Atuando sobretudo na capacitação profissional de jovens e
melhorando a qualidade de vida de seus familiares, a entidade
fundada pelo principal acionista do Grupo Séculus, o empresário Jairo
Azevedo, é um louvável exemplo da responsabilidade social que leva
à transformação da sociedade.

Congregando diversas entidades beneficentes, a Associação tem
como suas principais obras a manutenção da Cidade dos Meninos, do
Lar dos Meninos, do Lar dos Idosos e do Centro de Formação
Profissional. Essa nobre atividade, beneficiando a tantos, tem sido um
instrumento de resgate da dignidade do ser humano em situação de
carência ou de risco social, pela promoção moral, espiritual e material,
traduzida em assistência na forma de alimentação, saúde, educação,
habitação e profissionalização. Sem nenhuma dúvida, trata-se da
iniciativa privada de maior sucesso em Minas Gerais em prol das
pessoas carentes, o que é motivo suficiente para realizarmos esta
homenagem. Trata-se de exemplo a ser multiplicado, pois apenas
com o espírito de solidariedade pode o País realmente avançar no
efetivo combate à miséria e à pobreza.

Toda essa bela história começou pela simples mas efetiva
distribuição de roupas e alimentos à população de uma vila onde hoje
situa-se o Bairro Primeiro de Maio. Atualmente, 40 mil pessoas são
beneficiadas pelas 47 unidades atendidas pela Associação. A Cidade
dos Meninos, atendendo a 5 mil jovens, é o grande destaque, pois,
além de educação e preparação profissional, oferece a seus
beneficiários assistência médica, odontológica e psicológica. Além de
promover uma vida sem fome, cuida da transformação social pela
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promoção do trabalho e da geração de renda, colocando seus ex-
alunos no mercado profissional, preparando-os dentro dos tão
necessários princípios éticos, mais do que nunca essenciais para a
vida de todos os nossos cidadãos.

Com as bênçãos de Nossa Senhora da Divina Providência, aquela
que se tornou o refúgio dos atribulados e cuja imagem representa a
Mãe dulcíssima carregando o Filho que dorme serenamente em seus
braços, vem sendo a entidade o auxílio mais poderoso que dignifica a
vida de tantos.

Em nome do povo mineiro representado nesta Casa, reconhecemos
o grande papel social da Associação de Promoção Humana Divina
Providência, apostando no futuro de suas atividades como um farol
para a responsabilidade e a solidariedade de todos os nossos
empresários. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 1º de julho, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição do dia 1º/7/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
25/6/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado
Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, 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. A Presidência
informa que a reunião se destina a realizar audiência pública para
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debater o processo cultural da área denominada Conjunto Urbano
Praça Raul Soares, em especial os processos de tombamento do
Mercado Central, Condomínio Edifício Casablanca e Condomínio JK.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.
Michele Abreu Arroyo, Diretora de Patrimônio Cultural da Fundação
Municipal de Cultura, que representa também a Sra. Maria Antonieta
Antunes Cunha, Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural do Município de Belo Horizonte; Maria Lima das Graças,
Síndica do Condomínio JK, e os Srs. Marcos Paulo de Souza Miranda,
Promotor de Justiça e Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa
do Patrimônio Cultural e Turístico; Macoud Rademacker Patrocínio,
Presidente do Mercado Central e José Rodrigues de Figueiredo,
Síndico do Condomínio Edifício Casablanca, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Gustavo Valadares,
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao Deputado Fábio
Avelar e aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Inácio Franco - Antônio Carlos

Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 228/2008

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 fabricação de tubos e
acessórios de material plástico para uso na construção civil, 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.
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Publicada no “Diário do Legislativo”, em 13/6/2008, 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
previsto em lei complementar ou em convênio celebrado 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 do referido artigo, deve ser
ratificada pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias, por meio
de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositi vo, cabe à SEF,
ainda, o envio trimestral à Assembléia Legislativa da relação das
medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Com base no artigo acima referido, a mensagem do Governador em
exame encaminha a esta Casa exposição de motivos elaborada pela
SEF, que justifica a adoção das medidas de proteção do setor de
fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na
construção civil contra benefício fiscal irregularmente concedido pelo
Estado da Bahia, por meio de suas Leis nºs 7.351, de 15/7/98, que
instituiu o Programa Estadual de Desenvolvimento da Indústria de
Transformação Plástica - Bahiaplast -, e 7.980, de 12/12/2001, que
instituiu o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração
Econômica do Estado da Bahia - Desenvolve.

O inciso III do art. 3º da citada Lei nº 7.351, de 1998, concede
crédito presumido nas operações de saídas de produtos
transformados, desde que derivados de produtos químicos e
petroquímicos, básicos e intermediários, promovidas por empresa
industrial inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado da
Bahia. Nas operações internas, o crédito presumido é equivalente a
41,1765%, do imposto destacado. Nas operações interestaduais, o
crédito presumido equivale a 70% do imposto destacado, para
empresas com projetos de implantação e ampliação considerados de
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relevância para a matriz industrial daquele Estado, e 50% do imposto
destacado, para as demais empresas. Desse modo, segundo a
exposição de motivos, propiciam-se aos produtos de material plástico
fabricados naquele Estado condições claramente privilegiadas,
sobretudo nas vendas interestaduais. Além disso, nesse tipo de
benefício, conforme explica a exposição de motivos, como forma de
aumentar o fluxo de caixa do contribuinte remetente de bens e
mercadorias, o ente tributante concede, nas operações dentro do seu
território, o diferimento do pagamento do ICMS, passando o
destinatário a recolher o imposto que seria devido pelo remetente. A
exposição de motivos também chama a atenção para o fato de que a
medida contraria 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, que estabelecem que a concessão e revogação de
isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da
celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional
de Política Fazendária – Confaz.

Já a referida Lei nº 7.980, de 2001, em seu art. 2º, autoriza a
concessão, em razão do potencial de contribuição do projeto para o
desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia, da dilação,
por até 72 meses, do prazo de pagamento de até 90% do saldo
devedor mensal do ICMS normal, e do diferimento do lançamento e
pagamento do ICMS devido. Segundo a exposição de motivos, “esse
benefício resulta em concorrência desfavorável à indústria
estabelecida em Minas, que não consegue competitividade de preços
para realizar vendas às empresas públicas de tratamento de água e
de esgoto, às empreiteiras e construtoras contratadas para realização
de obras de saneamento básico e aos contribuintes estabelecidos em
Minas Gerais.”.

Em razão da perda de competitividade decorrente desses
benefícios, relatada por empresa mineira do setor de fabricação de
tubos e acessórios de material plástico para uso na construção civil, a
SEF, por meio de Regime Especial de Tributação, PTA nº
16.000188450-33, concedeu crédito presumido, de forma que a carga
tributária seja de 7% nas operações internas destinadas a
contribuintes do imposto, de 5,7% nas operações destinadas a órgãos
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públicos de tratamento de água e esgoto e às empreiteiras e
construtoras contratadas para realização de obras de saneamento
básico no Estado, e de 9% em operações interestaduais. A exposição
de motivos informa também a existência de outros Regimes Especiais
de Tributação concedidos aos contribuintes mineiros que exercem
atividades relacionadas aos benefícios fiscais previstos nas leis
baianas anteriormente referidas.

Cabe salientar que, nos termos do § 5° do art. 225 da Lei nº 6.763,
de 1975, a medida adotada perderá sua eficácia caso sejam
revogados os benefícios concedidos pelo governo baiano ou, ainda,
por sua rejeição pela Assembléia Legislativa ou cassação por ato da
SEF, quando se mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda
Pública.

Segundo a exposição de motivos, os benefícios concedidos por
meio do regime especial em exame estão em consonância com o
disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece
as condições a serem cumpridas para a concessão de benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. O referido
dispositivo determina que a medida deve vir acompanhada de
estimativa de impacto orçamentário-financeiro no primeiro exercício de
sua vigência e nos dois subseqüentes, bem como atender ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, deve-se demonstrar
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei
Orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais, ou que ela
veio acompanhada de medidas de compensação, por meio do
aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor
quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Consideramos a medida em exame necessária para a defesa da
economia mineira, em especial do setor de fabricação de tubos e
acessórios de material plástico para uso na construção civil,
restabelecendo, assim, a competitividade das empresas situadas no
Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação concedido ao setor de fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na construção civil, por meio do projeto de
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resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008

Ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao setor de
fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na
construção civil, 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 fabricação de tubos e
acessórios de material plástico para uso na construção civil, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em
virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia por meio
de suas Leis nºs 7.351, de 15 de julho de 1998, e 7.980, de 12 de
dezembro de 2001, no âmbito do Programa Estadual de
Desenvolvimento da Indústria de Transformação Plástica - Bahiaplast.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio.
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM Nº 230/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o
inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, enviou a esta Casa, por
intermédio da mensagem em epígrafe, seis processos administrativos
de legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2008 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
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Por intermédio da Mensagem nº 230/2008, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa seis processos de legitimação de lotes de
terras devolutas rurais, situados nos Municípios de Indaiabira,
Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo,
todos com área superior a 100ha e inferior a 250ha, devidamente
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –,
autarquia vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para
Assuntos de Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, com as
seguintes ressalvas: a) a legitimação de terras devolutas situadas no
perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada
a 500m² e 2.000m², respectivamente; b) a alienação ou concessão de
terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; d)
legitimação, em ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha,
cumprida sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e e) a
alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais com
área de até 100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 da Carta mineira
permite a alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial,
até a área de 250ha “a quem torná-la economicamente produtiva e
comprovar sua vinculação pessoal com ela”. É o caso dos lotes
encaminhados pela mensagem em análise.

Esclareça-se que a tramitação de todos processos far-se-á mediante
a aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras
públicas e devolutas estaduais.

Em atendimento ao preceituado na Decisão Normativa da
Presidência nº 18, apresentamos projeto de resolução ao final deste
parecer, que aprova as devidas alienações, cujas especificações
atendem rigorosamente ao disposto nos respectivos autos de
processos administrativos.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de
resolução, a seguir formalizado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008)  foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 3.7.2008.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.398/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de
Lagoa dos Freitas, com sede no Município de Montes Claros.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.398/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Rural de Lagoa dos Freitas, com sede no
Município de Montes Claros, que tem como finalidade precípua
realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da
população local.
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Com esse propósito, oferece proteção à saúde da família, de
gestantes, crianças e idosos; desenvolve atividades culturais e
esportivas; ministra aos filiados cursos profissionalizantes e de
aprimoramento com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho;
promove a habilitação de pessoas portadoras de deficiência; presta
serviços médico-odontológicos aos mais carentes; orienta sobre a
preservação do meio ambiente; disponibiliza abrigo e assistência
alimentar aos moradores em caso de calamidade pública.

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

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

nº 2.398/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.422/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais da Fazenda Landin, com sede no Município de Unaí.

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 2.422/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Landin,
com sede no Município de Unaí, entidade sem fins lucrativos, de
caráter socioeducativo, que tem como finalidades básicas desenvolver
a agropecuária em sentido amplo na região e lutar pela melhoria das
condições de vida de seus moradores.

Com vistas à consecução desses objetivos, incentiva a participação
em cursos voltados para o bem-estar coletivo, busca ampliar os meios
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de comunicação da comunidade, realiza atividades para divulgar a
cultura e o esporte e realiza eventos diversos em prol do
desenvolvimento comunitário. Além disso, tem como preocupação a
proteção da saúde da família, da gestante, da infância e do idoso, o
combate à fome e à pobreza e 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 2.422/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.424/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio à Escola Família
Agroindustrial de Turmalina – Asfat –, com sede no Município de
Turmalina.

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 2.424/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio à Escola Família Agroindustrial de Turmalina,
que tem por escopo fomentar o desenvolvimento rural sustentável, por
meio da educação e formação dos jovens, valorizando o espírito de
solidariedade e respeito ao meio ambiente.

Nesse sentido, promove educação gratuita, de qualidade e
diferenciada, no ensino fundamental, com pré-qualificação profissional
em agroindústria, e no ensino médio, com profissionalização em
agroindústria, agropecuária e outras áreas, pelo sistema das Escolas
Famílias Agrícolas e da Pedagogia da Alternância, além de combater
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o êxodo rural, incentivar a agricultura familiar e a organização das
mulheres.

Ademais, desenvolve serviços próprios de assistência médica e
dentária, bem como atividade recreativa e educacional, buscando
sempre o fortalecimento e a valorização dos vínculos familiares e
comunitários, para a integração social, especialmente da criança e do
adolescente.

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

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

nº 2.424/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.426/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a  Associação  dos  Apicultores do Vale
do Jequitinhonha - Aapivaje -, com sede no Município de Turmalina.

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 2.426/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha, com sede no
Município de Turmalina, que tem como finalidade precípua congregar
os apicultores da região banhada pelo Rio Jequitinhonha na busca do
aprimoramento da atividade apícola.

Na consecução de seu objetivo, realiza cursos, palestras, pesquisas
técnicas, demonstrações práticas e outros eventos sobre apicultura e
temas correlatos, mantém biblioteca especializada, assiste os
associados, facilitando-lhes os meios para instalação, ampliação,
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manuseio e manutenção de seus apiários e promove a preservação
do meio ambiente, bem como a recuperação de áreas degradadas
que representem potenciais para o desenvolvimento da apicultura na
região.

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

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

nº 2.426/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Chico Uejo, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 2.492/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2007.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2008, não foram
apresentadas emendas à matéria, no prazo regimental de 10 dias.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em conformidade com o art. 218, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais relativas ao exercício de 2007,
sendo fruto de deliberação desta Comissão após apreciação do Ofício
nº 15/2008, que as encaminhou à Assembléia Legislativa.

Conforme demonstrado no parecer sobre o Ofício nº 15/2008,
aprovado por esta Comissão em 11/6/2008, o qual encaminhou a esta
Casa a prestação de contas do citado Tribunal referente ao exercício
de 2007, para o desempenho de suas atividades o Tribunal de Contas
teve uma despesa autorizada de 265,4 milhões de reais. Desse total,
259,4 milhões de reais foram realizados no período, sendo 232
milhões de reais (89,4%) destinados a gastos com pessoal, 26,8
milhões de reais (10,3%) para outros custeios e 612 mil reais (0,3%)
para investimentos.
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Da análise dos gastos com pessoal, principal item da despesa,
depreende-se que 66,2 milhões de reais (28,5%) referem-se a gastos
com aposentadorias, reformas e pensões, 142,1 milhões de reais
(61,3%) dizem respeito a gastos com vencimentos e outras despesas
variáveis de pessoal civil e 23,7 milhões de reais (10,2%) são relativos
a obrigações patronais e despesas de exercícios anteriores. De
acordo com o Tribunal, o gasto com pessoal representou 0,648% da
Receita Corrente Líquida do Estado, abaixo dos limites estipulados
pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000,
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (limite máximo
de 0,7728% e limite prudencial de 0,7342%). Frise-se que a
metodologia de cálculo das despesas com pessoal é a mesma
utilizada nos exercícios anteriores, que exclui as despesas com
inativos para o fim de verificação dos limites estabelecidos na LRF.
Segundo o disposto nesse diploma legal, bem como na Portaria nº
586 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 29/8/2005, a definição de
despesas com pessoal deve incluir todas as parcelas remuneratórias
com pessoal ativo, inativo e pensionistas. No entanto, o Tribunal
desconsidera os gastos com pensões e aposentadorias, com base em
sua Instrução nº 5, de 2001.

Quanto às atividades do Tribunal de Contas, essa Corte nos informa
que, em 2007, foram realizadas 466 auditorias e inspeções em órgãos
e entidades das administrações direta e indireta estadual e municipal.
Foram examinados pelas diretorias técnicas 27.857 processos no
período, sendo 2.011 referentes a prestações de contas municipais e
estadual e 22.176 fiscalizando a legalidade dos atos de
aposentadoria, apostila, reforma e pensão. Em conformidade com o
Plano Anual de Inspeções Ordinárias e Auditorias na administração
pública estadual e municipal para o exercício de 2007, procedeu-se,
no período, a 254 inspeções ordinárias municipais, priorizando os 100
maiores Municípios mineiros, que representam aproximadamente 70%
da receita arrecadada no Estado, adotando-se o critério de risco e
relevância.

Assim, a partir da análise dos dados que nos foram enviados,
verifica-se que os recursos financeiros postos à disposição do Tribunal
foram devidamente registrados, que os saldos bancários conciliados
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refletem a posição do balancete de encerramento e que os
demonstrativos enviados retratam a execução orçamentária.

Finalmente, destacamos que a nova lei orgânica do Tribunal de
Contas – Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008 – conferiu à
Assembléia Legislativa a incumbência de definir a forma como deve
ser fiscalizada essa Corte. O art. 120 dessa lei estabelece que “a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Tribunal de Contas será exercida pela Assembléia
Legislativa, na forma definida no seu Regimento Interno”. Portanto,
aconselhamos que esta Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária envide esforços na célere regulamentação do referido
dispositivo, o que permitirá a esta Casa acompanhar de perto e de
forma tempestiva a atuação daquela Corte, importante órgão auxiliar
do Legislativo mineiro.

Dessa forma, ratificamos a decisão desta Comissão por ocasião da
análise do Ofício nº 15/2008, que opinou pela aprovação das contas
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativas ao
exercício de 2007.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução nº 2.492/2008.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Elisa Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 558/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 558/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.782/2004,
dispõe sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de
documentos pessoais à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

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

A Comissão de Segurança Pública deixou de emitir parecer sobre a
matéria, em decorrência do disposto no art. 140 do Regimento Interno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o inciso VII do art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela estabelece que toda ocorrência de roubo, furto

ou extravio de documentos pessoais verificada no âmbito do Estado
deverá ser comunicada à Junta Comercial, no prazo de 24 horas da
lavratura do correspondente boletim. Estabelece também que a Junta
manterá um cadastro atualizado com informações sobre documentos
pessoais roubados, furtados ou extraviados, o qual será acessível
somente aos funcionários autorizados.

O objetivo do projeto, segundo a justificativa do autor, é evitar que a
vítima de perda ou roubo de documento pessoal tenha seu nome
ligado à prática de crimes outros, como o de estelionato, a partir da
utilização indevida de seu documento, por exemplo para abrir firma na
Junta Comercial.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça, não
vislumbrou óbice à tramitação da matéria.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008–2011, constatamos a existência da Ação 4.085 -
Disseminação de Acesso aos Sistemas de Informação -, com a
finalidade de proporcionar maior agilidade à Polícia Civil no que diz
respeito a registro e consulta de dados. Tal ação possui meta
financeira de R$8.100.000,00 para o exercício de 2008 e encontra-se
inserida no Programa Estruturador 21 - Gestão Integrada de Ações e
Informações de Defesa social -, cuja unidade orçamentária é a
Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Como o objetivo do citado Programa Estruturador é “incrementar a
integração dos órgãos de defesa social através da implantação de
ambiente comum que propicie integração de ações e sistemas de
gestão de informação que subsidie estas atividades”, pensamos que o
objetivo do projeto pode ser alcançado a partir de uma ação ainda
mais abrangente, consistente na manutenção de um cadastro único
de documentos furtados, roubados e extraviados, no âmbito do Poder
Executivo.

Para tanto, oferecemos o Substitutivo nº 1 ao final desta peça
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opinativa, salientando que a implementação do citado cadastro não
gera novas despesas ao erário, porquanto já há previsão de ação
correspondente no PPAG, bem como dotação suficiente de recursos
na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei n° 558/2007 na forma do Substitutivo n° 1, a  seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a constituição de cadastro com informações de

documentos pessoais roubados, furtados ou extraviados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo manterá cadastro atuali zado, de acesso

público, com informações sobre documentos pessoais roubados,
furtados ou extraviados no Estado.

§ 1° - O cadastro de que trata o “caput” conterá:
I - nome completo da vítima;
II - órgão expedidor do documento;
III - número e tipo de documento.
§ 2° - No caso de documento roubado, furtado ou ext raviado em

outro Estado da Federação, a inclusão no cadastro será feita de ofício
ou mediante requerimento do interessado.

§ 3° - A exclusão no cadastro a que se refere o “caput” deste artigo
poderá ser solicitada de ofício ou mediante requerimento da vítima.

Art. 2° - A Junta Comercial do Estado de Minas Gera is consultará o
cadastro a que se refere o art. 1° sempre que lhe f or encaminhado
pedido de constituição ou alteração contratual de empresa.

§ 1° - A utilização de original ou de cópia de docu mento pessoal
roubado, furtado ou extraviado para fins de constituição ou alteração
contratual de empresa na Junta Comercial do Estado será
comunicada por esta, no prazo de vinte e quatro horas, ao órgão
competente.

§ 2° - A solicitação de constituição ou alteração c ontratual de
empresa na Junta Comercial do Estado será indeferida, caso o nome
de um ou mais sócios da empresa conste no cadastro de que trata o
art. 1°, salvo no caso de comprovação inequívoca da  identidade
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destes.
Art. 3° - O não-cumprimento do disposto nesta lei s ujeitará a

autoridade competente às punições cabíveis.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.269/2007
institui normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e à Política
Estadual de Resíduos Sólidos.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas nºs 1 a 16, por ela apresentadas.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
examinando o mérito do projeto, manifestou-se pela sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

À proposição foi anexado o Projeto de Lei nº 1.996/2008, que dispõe
sobre a criação do Programa Estadual de Reciclagem Ambiental
Participativa - Perap - por meio da inclusão das instituições de ensino
estaduais e suas conveniadas e a concessão de Créditos Acadêmicos
Ambientais - Caam - e dá outras providências.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, foram acatadas propostas de
emenda dos Deputados Jayro Lessa e Agostinho Patrús Filho, dando
ensejo à apresentação de nova redação do parecer, nos termos do §
1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe, do Governador do Estado, dispõe sobre

as normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos no Estado de Minas
Gerais e institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

O projeto de lei em análise resultou de ampla discussão, travada no
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âmbito do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, por
meio de um grupo de trabalho criado pela Deliberação Copam nº 199,
de 5/7/2005. Essa discussão envolveu diversos atores sociais
interessados em contribuir para a formulação de uma política estadual
que vise a resolver a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos.
Participaram da discussão integrantes do Sistema Estadual de Meio
Ambiente, representantes dos setores de mineração, indústria, infra-
estrutura e agropecuária, com destaque para a participação do setor
acadêmico.

A Assembléia Legislativa já debateu o tema “resíduos sólidos” em
diferentes ocasiões, tendo propiciado, aliás, subsídios para a
comissão que elaborou o anteprojeto de lei da Política Estadual de
Resíduos Sólidos.

Merece destaque também o esforço empreendido por esta Casa
visando à discussão e ao aprimoramento da matéria, esforço esse que
resultou em importantes contribuições apresentadas ao projeto pelas
Comissões que nos precederam em sua análise. Nesse sentido, a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou 16 emendas ao
projeto, as quais a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
incorporou ao Substitutivo nº 1.

Cabe ressaltar que, após a apreciação do projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais promoveu, no dia 12/12/2007, uma audiência pública com
representantes da Feam, da Secretaria de Estado de Saúde, do
Sindiextra, da Câmara da Indústria Mineral da Fiemg, da Copasa-MG,
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes -
e da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU -,
para discutir o projeto e as alterações propostas. Nota-se, portanto,
que a discussão da matéria se encontra bem amadurecida nesta
Casa.

No escopo de análise que cabe a esta Comissão, e com o objetivo
de dar a nossa contribuição para o aprimoramento do projeto,
apresentamos as Emendas nº 17 a 19 ao Substitutivo nº 1.

Julgamos necessária a apresentação da Emenda nº 17, tendo em
vista, principalmente, a questão da competência e da autonomia
municipal, bem como o conceito e as características da espécie
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tributária denominada “taxa” introduzidos pela Constituição Federal
(art. 145, II) e pelo Código Tributário Nacional - CTN ( art. 77).

De acordo com os dois atos normativos citados, as taxas têm como
fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado
ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O art. 79 do CTN define as expressões utilizadas para conceituar as
“taxas” decorrentes da prestação de serviços aos contribuintes ou
postos à sua disposição:

“Art. 79 - Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-
se:

I - ...
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades

autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas;
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por

cada um de seus usuários”.
Depreende-se, portanto, que as taxas se distinguem dos impostos

por razões conceituais. Enquanto os impostos independem de uma
atividade estatal específica relativa ao contribuinte, as taxas têm
natureza contraprestacional, são tributos vinculados, e o seu cálculo
deve refletir o custo da atividade estatal, direta e especificamente
dirigida ao contribuinte.

Assim, propomos nova redação ao art. 57, por considerarmos que
parte dele estabelece critérios que são típicos de imposto, parte fere a
autonomia municipal e parte é dispensável, pois a competência para
instituir taxas já está compreendida nas prerrogativas constitucionais
asseguradas aos Municípios.

A Emenda nº 18 visa a suprimir dispositivo que interfere na
autonomia municipal. Ademais, acreditamos que o mandamento
contido no referido dispositivo tem a intenção de estimular a instituição
de taxa de coleta de resíduos pelos Municípios, de forma a garantir a
sustentabilidade dos sistemas municipais de limpeza urbana. Essa
intenção já está assegurada em vários outros dispositivos do
substitutivo, como, por exemplo, no inciso VIII do art. 48 e no art. 51,
bem como em outros dispositivos do Capítulo VIII, que trata dos
instrumentos econômicos e financeiros.
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Apresentamos a Emenda nº 19 por entendermos que as
transferências constitucionais são obrigatórias e não devem ser
condicionadas por uma lei ordinária.

O Deputado Jayro Lessa propôs duas emendas, incorporadas a este
parecer como Emendas nºs 20 e 21, as quais visam a aperfeiçoar o
projeto.

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

1.269/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Meio Ambiente e Recursos  Naturais, e com as Emendas nº 17 a
21 , a seguir redigidas. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 1 a 16, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 17 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Dê-se ao art. 57 a seguinte redação:
“Art. 57 - Os serviços de limpeza urbana e de coleta de lixo serão

custeados, preferencialmente, por tarifas e taxas.”.
EMENDA Nº 18 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao § 2º do art. 33 a seguinte redação:
“Art. 33 - (...)
§ 2º - O poder público municipal poderá instituir formas de

ressarcimento pela prestação efetiva dos serviços públicos de coleta,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.”.

EMENDA Nº 19 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Substitua-se, no art. 51, a expressão “repasse de recursos” pela

expressão “transferência voluntária de recursos”.
EMENDA Nº 20 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - Elaborarão Plano de Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos:
I - os Municípios e os gerenciadores;
II - os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,

prestadores de serviços e as demais fontes geradoras previstos em
regulamento;

§ 1º - Comprovada a utilização de serviço público de coleta prestado
pelo Município, ou a contratação de serviço terceirizado de
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gerenciamento, as fontes geradoras mencionadas no inciso II ficarão
dispensadas da elaboração do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

§ 2º - Os Municípios poderão estabelecer consórcios intermunicipais
para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.”.

EMENDA Nº 21 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 37 a seguinte redação:
“Art. 37 - Os gerenciadores de unidades receptoras de resíduos

sólidos deverão requerer aos órgãos competentes registro de
encerramento de atividades, quando da sua ocorrência.”.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Elisa Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.219/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.219/2008 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Divinópolis imóvel constituído de área com
18,0730ha, situado no local denominado Grotão e Serra do Quintal,
nesse Município.

Atendendo ao interesse público que fundamenta toda transferência
de patrimônio público, o parágrafo único do art. 1º prevê que a área
será utilizada para a implantação de distrito industrial para micro e
pequenas empresas e de distrito de base tecnológica, com
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incubadoras e pequenas empresas do gênero.
Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º assegura o retorno

do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados
da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a
destinação prevista.

Importante observar que a autorização legislativa de que trata a
proposição é exigida pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a alienação de bens públicos, não representa despesas
para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Por fim, esclareça-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem a finalidade de acrescentar
dado cadastral do imóvel e adequar o texto do projeto à técnica
legislativa.

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

2.219/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.220/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.
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Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.220/2008 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Divinópolis o terreno com área de 65.880m²,
situado no lugar denominado Grotão e Serra do Quintal, naquele
Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área
será utilizada para a implantação de Distrito Industrial para
microempresas e pequenas empresas e de Distrito de Base
Tecnológica, com incubadoras e pequenas empresas do gênero, o
que beneficiará o desenvolvimento econômico e social da região, em
conformidade com o interesse público.

Ademais, o art. 2º assegura o retorno do bem ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de patrimônio público
deve ser precedida de autorização legislativa por exigência do § 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. Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com autorização do Poder Legislativo.

Por atender aos preceitos legais que versam sobre a matéria, o
projeto de lei em análise não representa despesas para o erário nem
acarreta repercussão na Lei Orçamentária, podendo ser transformado
em norma jurídica.

Com relação ao Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, cabe informar que sua finalidade é adequar o
texto do projeto de lei à técnica legislativa.

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

2.220/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.298/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo alterar a destinação prevista para o imóvel
doado ao Município de Senhora dos Remédios, nos termos da Lei nº
16.311, de 7/8/2006, e revogar o parágrafo único de seu art. 1º e o art.
2º.

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 2.298/2008 tem como finalidade alterar a

destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Senhora dos
Remédios, nos termos da Lei nº 16.311, de 7/8/2006, constituído de
terreno com área de 2.040m², situado na Rua Antônio Rodrigues
Milagres, nesse Município.

Inicialmente, a administração municipal pretendia permutar o bem
recebido por área com 5.240m², de propriedade particular, situada no
lugar denominado Vargas, para a construção de uma unidade de
saúde. Posteriormente, optou por adquirir esse imóvel para a
instalação da unidade de saúde e utilizar a área doada pelo Estado
para abrigar atividades de lazer para a comunidade, especialmente,
para a construção de um parque infantil.

Em decorrência disso, a proposição em análise muda a finalidade do
bem doado e estabelece nova cláusula de reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos da publicação da
nova lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista, revogando, em
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conseqüência, o parágrafo único do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 16.311,
de 2006.

Entretanto, como o imóvel ainda não foi doado ao Município,
permanecendo, portanto, no patrimônio estadual, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, por considerar
mais adequado que o projeto de lei autorize sua doação ao Município
de Senhora dos Remédios, dando-lhe a finalidade de abrigar
atividades de lazer para a comunidade e revogando a Lei nº 16.311,
de 2006.

Cabe observar, por fim, que a proposição em tela atende ao
disposto no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
exige autorização por meio de lei específica para a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro. Além disso,
não acarreta despesas para o erário nem repercussão financeira na
execução da Lei Orçamentária.

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

2.298/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Antônio Júlio

- Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.455/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Teófilo Otôni os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem a matéria a esta Comissão a fim de ser
apreciada quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme
preceitua o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação



217

O Projeto de Lei nº 2.455/2008 tem como finalidade autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni dois imóveis
situados no lugar denominado Colônia Francisco Sá, nesse Município,
sendo um com área de 24.000m² e outro com 31,2260ha.

Atendendo ao interesse público que deve fundamentar as
alienações de bens públicos, os terrenos serão utilizados para a
instalação de instituições de ensino municipais. Ainda na defesa do
interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão dos bens ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de
seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a alienação de bens públicos, não representa despesas
para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Cabe ressaltar, por fim, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, visa à adequação do texto do
projeto à técnica legislativa.

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

2.455/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Antônio Júlio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo reajustar os valores das tabelas de vencimento
básico de carreiras do Ipsemg; instituir a Gratificação de Escolaridade,
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Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – Gedima – nas
carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –; e criar cargos
da carreira de Agente Governamental.

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

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública exarou seu
parecer pela aprovação do projeto com essa emenda e também com a
Emenda nº 2, que propôs.

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

Fundamentação
Por meio da Mensagem nº 229/2008, o Governador do Estado

expõe as razões que o levaram a apresentar o projeto em pauta. O
reajuste proposto para os servidores do Ipsemg decorre de
negociações conduzidas por comissão tripartite, composta por
representantes dos servidores e da direção daquela autarquia,
conjuntamente com técnicos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag. Por sua vez, a instituição da
Gedima, destinada aos servidores do IMA, é função de manifestação
nesse sentido por parte da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças. Finalmente, a criação de 26 cargos
na carreira de Agente Governamental, no âmbito da Secretaria de
Estado de Governo - Segov -, é necessária para readequação do
quadro de pessoal desse órgão.

Das análises do projeto de lei pela Comissão de Constituição e
Justiça e pela Comissão de Administração Pública, merecem nosso
comentário as Emendas nºs 1 e 2. A primeira foi apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça e tem por objetivo meramente
proceder a alteração de caráter técnico. Já a Emenda nº 2, proposta
pela Comissão de Administração Pública e fruto da Mensagem nº
258/2008, do Governador do Estado, visa a criar 102 FGDs–unitário, a
que se refere a Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, destinadas à
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Conforme esclarece o
Chefe do Executivo, a medida proposta “tem por fim a valorização de
servidores responsáveis pelo assessoramento a áreas técnicas e pela
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coordenação de atividades desenvolvidas por equipes de trabalho”.
Assim, concordamos com a aprovação dessas duas emendas.

Finda a apreciação da proposição no âmbito das Comissões que
nos precederam, passamos a analisar a matéria de acordo com
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno,
qual seja verificar a repercussão financeira das proposições.

Inicialmente, constatamos que o Governador do Estado assegura
que “a proposição, como um todo, se acha em consonância com os
limites de despesas determinados pelo art. 19 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal)”. Assim, em especial, o Governador do Estado dá o seu aval
de que a despesa total com pessoal decorrente do projeto de lei em
sua forma original continuará observando o limite de 60% da receita
corrente líquida. Podemos constatar que a despesa oriunda da
Emenda nº 2 corresponde a menos de 1% daquelas decorrentes do
projeto original e, assim, não influencia as análises desta Comissão.

Por seu turno, a Seplag, por meio do Of.Gab.Sec. nº 415/2008,
garante que “o acréscimo desses valores à folha de pagamento do
Estado está em conformidade com os limites de despesa com pessoal
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

De acordo com esse ofício e com o que foi informado na Mensagem
nº 258/2008, a repercussão financeira acarretada pela proposição sob
comento, em valores arredondados, é a apresentada no seguinte
quadro:

* -  O Quadro referente ao mencionado no parágrafo acima foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – estatui, em seu art. 54,
que ao final de cada quadrimestre, será emitido o Relatório de Gestão
Fiscal, que conterá, de acordo com o seu art. 55, comparativo do
montante de despesa total com pessoal com os limites que
estabelece.

Assim, para o último quadrimestre, esse relatório demonstra que a
despesa com pessoal, no âmbito do Poder Executivo, nos últimos 12
meses, foi de R$11.916.689.271,75, ante a receita corrente líquida de
R$26.687.402.224,88, o que corresponde a um percentual de 44,65%
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do primeiro montante em relação ao segundo. O art. 20 da LRF
estabelece que esse percentual não poderá ultrapassar 49%,
correspondendo o limite prudencial, nos termos do art. 22 dessa
mesma lei, a 46,55%. Assim, o Executivo está observando os limites
com despesas com pessoal, com uma boa folga, ou seja, 44,65%
diante de 46,55%.

Em valores monetários, considerando os últimos 12 meses, a
despesa com pessoal foi de R$11.916.689.271,75 que, diante dos
R$12.422.985.735,68 correspondentes ao limite prudencial, evidencia
uma folga de R$506.296.463,93, muito superior aos R$22.977.000,00,
correspondentes à repercussão financeira da proposição.

Assim, no que tange a nossa competência, a matéria não encontra
óbice a sua tramitação nesta Casa Legislativa.

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

Projeto de Lei nº 2.475/2008 com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2,
apresentada pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.579/2008

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de lei em epígrafe altera o
valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 2/7/2007, a proposição foi
distribuída à Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 79, VIII, “a”,
do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A proposição em exame segue a política de valorização do servidor

do Legislativo, sem dúvida fundamental para a manutenção da
qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Parlamento mineiro, cada
vez mais empenhado, como se sabe, na elaboração de normas
consistentes, na execução de ações concretas de fiscalização e
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controle e no desenvolvimento de um sistema eficiente de avaliação
das políticas públicas.

A proposta de recomposição da remuneração da classe pretende,
também, amenizar as perdas decorrentes da inflação recente, em
processo de elevação, além de responder à contribuição dada pelo
servidor do Legislativo do Estado no esforço de atendimento às metas
de ajuste dos gastos do poder público com pessoal, preconizado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, nos termos propostos, o valor do índice em questão
passará de R$346,39 para R$381,03.

Do ponto de vista constitucional e legal, o projeto está em
conformidade com o disposto no art. 25, § 1º, da Constituição da
República, e no art. 61, VIII, da Constituição Estadual, pelos quais se
atribui ao Estado membro a competência para fixar, por meio de lei, a
remuneração dos respectivos servidores. Atende, também, ao
disposto no inciso IV do art. 51 da Constituição Federal, o qual, desde
o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 4/6/98, demanda a
edição de lei material e formal para a fixação e a alteração da
remuneração de servidores da Secretaria das Assembléias
Legislativas.

Quanto aos aspectos orçamentários da matéria em análise, todos os
requisitos constitucionais e legais estão atendidos. No que se refere à
Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto segue o disposto no art. 21
da Lei nº 16.919, de 6/8/2007, no qual se dispõe que “a política
remuneratória dos servidores públicos, na forma da lei, dar-se-á com
base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas salariais dos
planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de desempenho,
mediante alocação de recursos decorrentes do percentual da variação
nominal anual do valor líquido arrecadado de ICMS, deduzido o
crescimento vegetativo da folha salarial e observadas as disposições
da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000”.

Além disso, os gastos com pessoal da Assembléia Legislativa
encontram-se em nível bastante inferior ao limite prudencial
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2,1158%
Receita Corrente Líquida – RCL. Conforme publicação no “Minas
Gerais” de 30/5/2008, esta Casa despendeu apenas 1,3557% da RCL.
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E, por essa razão, a correção que ora se propõe não tem o condão de
comprometer o equilíbrio fiscal ou as metas estabelecidas na Lei
Orçamentária vigente.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e
oportuna a aprovação do Projeto de Lei nº 2.579/2008.

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

2.579/2008 no 1º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 2 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.827/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Projeto
de Lei nº 1.827/2007 dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e dá outras
providências.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 4, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2º turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em exame promove alterações na carreira dos servidores

efetivos do Tribunal de Contas, com o objetivo de valorizá-los. Entre
as modificações propostas, estão a previsão de elevação de quatro
padrões de vencimento para os servidores, a ampliação dos padrões
de cada classe das carreiras e a supressão da exigência de vaga
como condição para a promoção. A proposição também assegura ao
servidor efetivo ocupante de cargo de provimento em comissão a
opção pelo vencimento do cargo comissionado ou pela remuneração
de seu cargo efetivo acrescida de 30% do vencimento do cargo em
comissão que ocupar.

Conforme esta comissão já se pronunciou no 1º turno, o projeto
acarretará aumento de despesa com pessoal, devendo, portanto,
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observar os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O art.
17 dessa lei determina que os atos que criarem ou aumentarem
despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de
pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que devem entrar em vigor e
nos dois subseqüentes e demonstrar a origem dos recursos para seu
custeio. Segundo relatório enviado pelo Tribunal de Contas, o impacto
financeiro anual do projeto, relativo à concessão linear de quatro
padrões de vencimento, será de R$22.730.704,97. Com isso, a
despesa de pessoal para o ano de 2008 totalizará R$249.255.296,00,
ou seja, abaixo do crédito orçamentário autorizado para gastos com
pessoal nesse exercício, que é de R$250.270.000,00.

Já o limite de 3% da receita corrente líquida para as despesas com
pessoal, estabelecido pela alínea “a” do inciso II do art. 20 da referida
lei para o Poder Legislativo estadual, não fica comprometido com a
aprovação do projeto, não se podendo dizer o mesmo sobre o limite
específico para o Tribunal de Contas, que é de 0,7728%, uma vez que
as despesas com pessoal passarão a corresponder a 0,7780% da
receita corrente líquida. A esse respeito, cabe lembrar que, em ofício
enviado a esta Casa, o Presidente do Tribunal de Contas informa
sobre acordo firmado entre o Tribunal e o Poder Executivo, para que o
aumento salarial ocorra a partir de agosto deste ano, de forma a
assegurar a manutenção do índice aproximado de 0,77% da Receita
Corrente Líquida, considerando-se, também, a aprovação da proposta
orçamentária para 2009, em valores já ajustados.

Durante a tramitação do projeto no 1º turno, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou quatro emendas, as quais foram
aprovadas em Plenário. A Emenda nº 1 teve como objetivo adequar a
proposição às disposições constitucionais pertinentes aos inativos. O
intuito das demais era ajustar o texto à técnica legislativa.

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

1.827/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
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PROJETO DE LEI Nº 1.827/2007
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os quadros constantes dos Anexos II e III da Lei nº 13.770,

de 6 de dezembro de 2000, com a forma dada pelo Anexo I da Lei nº
15.783, de 26 de outubro de 2005, passam a vigorar na forma do
Anexo I desta lei.

Art. 2º - Os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 6º da Lei nº 13.770, de 6 de
dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
revogados os §§ 7º e 8º do mesmo artigo:

“Art. 6º - (...)
§ 3º - Promoção vertical é a passagem do servidor à classe

subseqüente na carreira, mediante avaliação de capacitação
profissional e cumprimento dos requisitos previstos em resolução do
Tribunal de Contas.

§ 4º - Na promoção vertical, serão observados os seguintes
posicionamentos:

I - a partir do padrão TC-35 da classe E da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe D da mesma
carreira;

II - a partir do padrão TC-46 da classe D da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

III - a partir do padrão TC-51 da classe C da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira;

IV - a partir do padrão TC-52 da classe D da carreira de Oficial do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

V - a partir do padrão TC-60 da classe C da carreira de Oficial do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira;

VI - a partir do padrão TC-64 da classe C da carreira de Técnico do
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Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira.

§ 5º - O posicionamento no novo padrão da classe subseqüente dar-
se-á a partir da data do requerimento de promoção vertical, dirigido ao
Presidente do Tribunal de Contas, desde que preenchidos os
requisitos previstos em lei e em resolução do Tribunal.

§ 6º - A contagem dos interstícios temporais mencionados neste
artigo não é interrompida com a mudança de classe.”.

Art. 3º - O art. 7º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - Poderão ser promovidos por merecimento à classe A,
mediante opção expressa dirigida ao Presidente do Tribunal de
Contas:

I - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo detentor de
título declaratório de apostila de direito obtido nos termos da Lei nº
9.532, de 30 de dezembro de 1987, da Emenda à Constituição
Estadual nº 57, de 15 de julho de 2003, e da Lei nº 14.984, de 14 de
janeiro de 2004;

II - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado
no último padrão da classe B da carreira do respectivo cargo.

§ 1º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
integral dar-se-á em padrão correspondente ao da apostila de direito.

§ 2º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
proporcional dar-se-á em padrão imediatamente superior à soma do
vencimento e da vantagem recebida a título de apostilamento, caso
não haja padrão correspondente ao resultado dessa soma.

§ 3º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo, posicionado no último padrão da classe B da
carreira do respectivo cargo, dar-se-á no primeiro padrão acima
daquele por ele ocupado na classe B pelo prazo mínimo de 365 dias.”.

Art. 4º - São requisitos para o ingresso e o desenvolvimento na
classe A, além daqueles previstos em Resolução do Tribunal de
Contas:

I - possuir o servidor vinte e cinco anos de exercício em cargo de
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provimento efetivo no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
II - ser detentor de, pelo menos, dois títulos de pós-graduação

obtidos em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, quer
sejam de especialização “lato sensu”, “stricto sensu”, mestrado,
doutorado ou pós-doutorado, nas áreas de Direito, Ciências
Contábeis, Ciências Atuariais, Administração, Ciências Econômicas,
Engenharia, Medicina e Biblioteconomia.

§ 1º - O padrão máximo que os servidores mencionados nos §§ 1º e
2º do art. 7º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, com a
redação dada por esta lei, poderão alcançar na Classe A da
respectiva carreira é o correspondente ao do cargo de provimento em
comissão de Diretor-Geral, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos nesta lei e em resolução do Tribunal de Contas.

§ 2º - O padrão máximo a que o servidor mencionado no § 3º do art.
7º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, com a redação dada
por esta lei, poderá alcançar na Classe A da respectiva carreira,
desde que atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em
resolução do Tribunal de Contas, é:

I - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Coordenador de Área, para o servidor ocupante do cargo de
provimento efetivo de Agente do Tribunal de Contas;

II - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Diretor Adjunto, para o servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo de Oficial do Tribunal de Contas;

III - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Diretor- Geral, para o servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo de Técnico do Tribunal de Contas.

Art. 5º - Fica assegurada ao servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo das carreiras do Tribunal de Contas, a elevação de
quatro padrões, observado o atendimento pelo servidor dos requisitos
para promoção vertical, caso ocorra, com o novo posicionamento,
mudança de classe na respectiva carreira.

Art. 6º - Ao servidor que já tiver obtido promoção vertical e que, após
a aplicação do disposto no art. 5º desta lei, ficar posicionado em
padrão incompatível com a sua classe, em razão da alteração dos
padrões prevista nos Anexos II e III da Lei nº 13.770, de 6 de
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dezembro de 2000, com a redação dada por esta lei, será assegurado
o primeiro padrão da última classe em que ingressou mediante
processo classificatório.

Art. 7º - O disposto nos artigos 5º e 6º desta lei não se aplica ao
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado na
classe A.

Art. 8º - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 9º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, os
seguintes padrões e índices: TC-88: 17,2609; TC-89: 17,9443; TC-90:
18,6547; TC-91: 19,3932; TC-92: 20,1610; e TC-93: 20,9592.

Art. 9º - A correspondência entre os padrões de vencimentos dos
cargos constantes do Quadro Específico de Provimento em Comissão,
a que se refere o Anexo II da Lei nº 15.783, de 26 de outubro de 2005,
vigentes até a data da publicação desta Lei, é a definida no Anexo II
desta lei, com exceção do padrão referente ao cargo de Diretor-Geral,
código TC-DAS-01, que passa a ser TC-93.

Art. 10 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
poderá optar:

I - pelo vencimento do cargo de provimento em comissão;
II - pela remuneração de seu cargo de Agente do Tribunal de

Contas, classes E, D, C e B, Oficial do Tribunal de Contas, classes D,
C e B, e Técnico do Tribunal de Contas, classes C e B, acrescida de
30% (trinta por cento) do vencimento do cargo de provimento em
comissão que ocupar.

§ 1º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II
do “caput” deste artigo não se incorporará à remuneração do servidor
nem servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo
a decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de
junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias
regulamentares.

Art. 11 – O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos
proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.
40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no §
8º do mesmo artigo.
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Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das classificações orçamentárias.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº xx, de xx de xx de 2007)
ANEXO II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000,
com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 15.783, de 26/10/2005)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
  * -  A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento Efetivo foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

ANEXO III
(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro

de 2000, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 15.783, de
26/10/2005)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
* -  A tabela referente ao Quadro Suplementar foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 3.7.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 9º da Lei nº xx, de xx de xx de 2007)

Correspondência entre os padrões de vencimentos dos cargos
constantes do

 * -  A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento em
Comissão, a que se refere o Anexo II da Lei nº 15.783, de 26 de
outubro de 2005 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.978/2008

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.978/2008
autoriza o Estado a pagar compensação e pensão indenizatória por
danos materiais e morais às famílias das vítimas que perderam a vida
nos incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos
Municípios de Ponte Nova e de Rio Piracicaba.

Aprovado em 1º turno na forma original, retorna o projeto a esta
Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 189,
combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em análise estabelece que o Estado pagará

indenização no valor de R$20.000,00 a cada uma das famílias das
vítimas que perderam a vida nos incêndios ocorridos nas cadeias
públicas de Ponte Nova, em 23/8/2007, e de Rio Piracicaba, em
1º/1/2008. O projeto de lei prevê ainda o pagamento de pensão
correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente no País.

Reiteramos a posição assumida por esta Comissão ao analisar a
proposição no 1º turno, afirmando que os eventos ocorridos nas
cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio Piracicaba, que vitimaram,
por asfixia e queimaduras, respectivamente, 25 e 8 detentos,
denunciam, tragicamente, as mazelas das condições de guarda de
presos nas unidades da Polícia Civil no Estado: edificações
adaptadas, sem condições de segurança para o fim a que se
destinam; desvio de função de policiais civis para atividades para as
quais não estão capacitados, o que ainda compromete o exercício de
suas atribuições; celas superlotadas, com pouca ou nenhuma
condição de salubridade; guarda de presos sem prestação de
assistência psicossocial, jurídica e educacional, o que afronta o
disposto na legislação de execução penal vigente.

A gestão do sistema prisional estadual vem reiteradamente
desrespeitando dispositivos da legislação penitenciária do Estado, no
que se refere à guarda de presos pela Polícia Civil. A Lei nº 12.936, de
8/7/98, estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado e dá
outras providências, e, para o que nos interessa nesta análise, dispõe,
em seu art. 4º, que “o agente responsável pelo exercício da polícia
judiciária de caráter técnico-científico e de investigação de infração
penal não poderá desenvolver atividade concernente à guarda e à
vigilância de preso”. (Grifo nosso.) Já a Lei nº 12.985, de 30/7/98,
transfere a administração das cadeias e dos presídios para a
Secretaria de Estado de Justiça e dá outras providências,
estabelecendo prazos para tal, o que foi por diversas vezes
postergado, com a concessão de novos prazos, até hoje não
cumpridos.

Ainda conforme afirmamos em nosso parecer para o 1º turno, resta
provada a responsabilidade do Estado nas chacinas ocorridas nas
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cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio Piracicaba. De acordo com o
postulado por Maria Sylvia Zanella di Pietro, a omissão, a inércia ou a
falha na prestação de serviço têm levado à aplicação da teoria da
culpa do serviço público, uma culpa anônima, não individualizada, por
um dano que não decorreu de atuação de agente público, mas de
comportamento comissivo ou omissivo, lícito ou ilícito do poder
público. O Estado deverá responder se ficar caracterizada a sua
omissão, a sua inércia, a falha na prestação de serviço público.
Nesses casos, a culpa do serviço público, demonstrada pelo mau
funcionamento, não-funcionamento ou funcionamento tardio, é
suficiente para justificar a responsabilidade do Estado.

A Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública no
Município de Ponte Nova, no dia 29/8/2007, para obter
esclarecimentos sobre o trágico evento. Resultou dessa audiência
pública, entre outros pedidos de providência solicitados por
requerimento, a aprovação do Requerimento nº 1.089/2007,
solicitando ao Governador do Estado a propositura de projeto de lei
que tratasse do pagamento de indenização às famílias dos 25 mortos
na chacina ocorrida na cadeia pública de Ponte Nova, na madrugada
do dia 23/8/2007. No dia 10/1/2008, após o incêndio ocorrido em Rio
Piracicaba, o Governador do Estado encaminhou mensagem a esta
Casa, com o projeto de lei em análise.

O pagamento de indenização às famílias das vítimas desses dois
incêndios representa o reconhecimento público, pelo Estado, de sua
responsabilidade pelas condições irregulares na guarda dos presos
sob sua tutela. A manutenção de presos em unidades da Polícia Civil,
em condições indignas e que atentam contra a legislação vigente,
prenuncia, a todo momento, a ocorrência de eventos trágicos, o que,
por sua vez, denuncia a responsabilidade culposa do Estado, razão
pela qual concordamos com a responsabilização do Estado e a
conseqüente indenização aos familiares dos mortos nas cadeias
públicas de Ponte Nova e de Rio Piracicaba.

No dia 19/6/2008, foi publicada no “Diário do Legislativo” mensagem
do Governador do Estado, encaminhando proposta de emenda que
altera para um salário mínimo vigente no País o valor da pensão
indenizatória prevista no parágrafo único do art. 1º do projeto de lei em
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análise.
Cientes da impossibilidade de se repararem integralmente os danos

morais e materiais causados às famílias das vítimas, concordamos, no
entanto, com o pagamento de indenização e de pensão indenizatória
aos familiares dependentes das vítimas falecidas nos incêndios
ocorridos em Ponte Nova e em Rio Piracicaba.

Acatamos, então, o proposto pelo Governador do Estado, com a
apresentação da Emenda nº 1, que altera para um salário mínimo
vigente no País o valor da pensão indenizatória.

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

1.978/2008, em 2º turno, 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 - A pensão indenizatória de que trata o “caput”

corresponde ao valor de um salário mínimo vigente, não incidindo
sobre ela qualquer desconto, salvo o obrigatório por força de lei
federal.”.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Durval Ângelo, Presidente e relator - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.979/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n°

1.979/2008 altera a tabela de vencimentos dos servidores do
Ministério Público do Estado e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1 , retorna a
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em epígrafe, além de propor reajuste da tabela de

vencimentos dos servidores do Ministério Público, propõe medidas
para garantir mecanismos de produtividade e estímulo para os
servidores, evitando a evasão de servidores qualificados dos quadros
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dessa instituição.
Durante a tramitação no 1º turno, o projeto foi aprimorado por meio

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, que
acolheu novas propostas enviadas pelo Ministério Público. O
substitutivo propôs mudanças substanciais na proposição, como a
alteração da jornada de trabalho dos servidores que cumprem 40
horas para 35 horas semanais, mantendo a jornada de 30 horas para
os demais servidores, e o estabelecimento de limite de vagas para o
desenvolvimento do servidor na carreira, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, o reajuste médio a ser
concedido aos servidores é de 15,14%, o que representa cerca de
R$15.500.000,00 anuais. No Relatório de Estimativa do Impacto
Orçamentário-Financeiro, a que se refere o art. 17 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, a Lei de Resp onsabilidade
Fiscal, o qual foi enviado a esta Casa e contém a previsão do impacto
para o ano em curso e para os dois subseqüentes, o ordenador de
despesas declara que existem recursos financeiros suficientes para se
arcar com as despesas que decorrerão da aprovação do projeto, sem
que haja comprometimento da execução de outras atividades em
andamento.

As despesas com pessoal do Ministério Público, segundo o último
Relatório de Gestão Fiscal, representam 1,66% da receita corrente
líquida, sendo que o limite máximo definido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal para o Ministério Público é de 2%, estando
aquelas, portanto, dentro dos limites estabelecidos.

Repetindo o pronunciamento desta Comissão no 1º turno,
consideramos que a proposição não encontra obstáculos financeiro-
orçamentários e cumpre os requisitos relativos à criação e aumento de
despesa de caráter continuado e ao limite das despesas com pessoal,
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° t urno, do Projeto

de Lei n° 1.979/2008 na forma do vencido no 1º turn o.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -
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Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.979/2008

(Redação do Vencido)
Altera a jornada de trabalho e a tabela de vencimento dos servidores

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O cargo de provimento efetivo de Técnico do Ministério

Público, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, constante no Anexo I da Lei nº 16.180, de 16 de junho de
2006, passa a denominar-se Analista do Ministério Público.

Art. 2º - O ingresso nos cargos de Oficial e Analista do Ministério
Público, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, constante no Anexo I desta lei, dar-se-á mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos para as classes iniciais da
carreira.

Art. 3º - O desenvolvimento na carreira mediante promoção vertical
dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, de que trata o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de
junho de 2006, será determinado conforme critérios que levem em
consideração o mérito funcional objetivamente apurado, respeitado o
limite estabelecido nos termos do parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - O número máximo de servidores a serem
posicionados em cada classe da carreira será determinado em
resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 4º - A jornada de trabalho dos servidores do Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais é de trinta e cinco horas semanais, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 5º - Aos servidores que até a data da publicação desta lei sejam
detentores de cargo efetivo com jornada de trinta horas semanais fica
assegurada a opção por manterem a mesma jornada, desde que se
manifestem de forma expressa, no prazo de sessenta dias contados
da data da publicação desta lei.

§ 1º - Findo o prazo previsto no “caput”, torna-se irretratável a opção
realizada.
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§ 2º - O detentor de cargo efetivo com jornada de trinta horas
semanais que não fizer a opção a que se refere o “caput” passará a
perceber vencimento básico correspondente ao do padrão seis níveis
superior àquele em que estiver posicionado.

Art. 6º - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público que tiver optado pela jornada de quarenta horas
semanais, nos termos do art. 20 da Lei nº 14.323, de 20 de junho de
2002, passará a cumprir jornada de trinta e cinco horas semanais e
perceberá vencimento básico correspondente ao do padrão seis níveis
superior àquele em que estiver posicionado na jornada de trinta horas
semanais.

Art. 7º - Os Anexos I e II da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006,
passam a vigorar na forma constante nos Anexos I e II desta lei.

Art. 8º - Os servidores no exercício de cargo do Quadro Específico
de Provimento em Comissão do Ministério Público, constante no
Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006, cumprirão jornada
de quarenta horas semanais.

Art. 9º - Fica assegurada a incorporação equivalente a dez padrões
de vencimento ao servidor que, nos cinco anos anteriores à data da
publicação desta lei, tenha cumprido a jornada de trabalho de
quarenta horas semanais, conforme opção prevista no art. 20 da Lei
nº 14.323, de 20 de junho de 2002, e que, na data da publicação
desta lei, preencha os requisitos necessários à aposentadoria.

Art. 10 - A Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
constante no quadro “a” do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, alterada pelas Leis nºs 14.323, de 20 de junho de
2002, e 16.180, de 16 de junho de 2006, passa a vigorar como quadro
IV.1, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 11 - O quadro “b” do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, que contém os multiplicadores da Tabela de
Escalonamento Vertical de Vencimentos, passa a vigorar como
quadro IV.2, na forma do Anexo III desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao servidor
inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e
17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma
prevista no § 8º do mesmo artigo.
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Art. 12 - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público no exercício de cargo em comissão
com padrão de vencimento igual ou superior ao MP-71 é assegurado
o direito de optar pelo vencimento do cargo em comissão ou pelo
vencimento do cargo efetivo do qual é titular acrescido de 20% (vinte
por cento) do vencimento do cargo em comissão.

Art. 13 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 14 - Ficam revogados:
I - o art. 20 da Lei no 14. 323, de 20 de junho de 2002;
II - o art. 5º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006;
III - o art. 8º da Lei nº 11.181, de 10 de agosto de 1993, com a

redação conferida pelo art. 3º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de
1999, e pelo art. 8º da Lei nº 14.323, de 20 de junho de 2002;

IV - o art. 1º e o Anexo I da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de
1999.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo a 1º de janeiro de 2008 os efeitos do disposto nos arts. 10,
11 e 13.

ANEXO I
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2008)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)
I.1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério

Público
* -  A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento Efetivo foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

I.2 - Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
* -  A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento Efetivo

(cargos a serem extintos com a vacância)  foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de )

CARREIRA DE AGENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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(a ser extinta com a vacância dos cargos)
II.1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério

Público
* -  A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento Efetivo

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.
II.2 - Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
* -  A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento Efetivo

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.
ANEXO III

(a que se referem os arts. 6º e 7º da Lei nº , de de )
“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de
1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
* -  A tabela referente ao subitem IV.1 - Índice por padrão foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.
* -  A tabela referente ao subitem IV.2 - Multiplicadores foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.150/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa desta Comissão, a proposição 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.

O projeto foi aprovado no 1º turno e agora retorna a esta Comissão
a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,
combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.150/2008 tem por finalidade, em

obediência ao inciso XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de 16 glebas de terras
devolutas situadas nos Municípios de Indaiabira, Montezuma, Rio
Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, todas com área entre
100 e 250 hectares.
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Cabe ressaltar que, pelos autos do processos, instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, as
transferências de domínio serão realizadas de acordo com a
legislação vigente, atendendo ao objetivo de promover o bem-estar do
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

Com relação à repercussão financeira ou orçamentária decorrente
da aprovação do projeto, afirmamos que ela inexiste, uma vez que a
alienação dos imóveis dar-se-á na modalidade de compra
preferencial, em que o beneficiário fará o pagamento de seu valor,
acrescido dos emolumentos.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.150/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.973/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.973/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera as Leis n° 15.462, de 13 de jane iro de 2005, n°
15.786, de 27 de outubro de 2005, a Lei Delegada n° 175, de 26 de
janeiro 2007, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.973/2007
Altera as Leis n° 13.317, de 24 de setembro de 1999 , n° 15.462, de

13 de janeiro de 2005, n° 15.474, de 28 de janeiro de 2005, n° 15.786,
de 27 de outubro de 2005, n° 17.351, de 17 de janei ro de 2008, e n°
17.357, de 18 de janeiro de 2008, e as Leis Delegadas n° 127, de 25
de janeiro de 2007, e n° 175, de 26 de janeiro 2007 , e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os incisos IV e VI do art. 20 da Lei n° 1 3.317, de 24 de

setembro de 1999, com a redação dada pelo art. 5° d a Lei n° 15.474,
de 28 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20 - (...)
IV - o ocupante de função ou cargo de direção, assessoramento e

coordenação das ações de vigilância à saúde, lotado na Secretaria de
Estado de Saúde, nas Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos
equivalentes, no âmbito de sua competência;

(...)
VI - o servidor público integrante do SUS, designado para o

exercício de atividade de regulação da assistência à saúde, de
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental ou da
auditoria assistencial do SUS.".

Art. 2° - O cargo de Analista de Saúde e Tecnologia , instituído pela
Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, lotado na Fundação Ezequiel
Dias - Funed -, passa a denominar-se Analista e Pesquisador de
Saúde e Tecnologia.

Parágrafo único - Fica substituído, no texto da Lei n° 15.462, de
2005, e em seus anexos, o termo “Analista de Saúde e Tecnologia”
por “Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia”.

Art. 3° -  Ficam acrescentados ao art. 1° da Lei n° 15.462, de  2005,
os seguintes incisos XVIII e XIX:

“Art. 1° - (...)
XVIII - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
XIX - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 4° - Os incisos IV e V do art. 3° da Lei n° 15 .462, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° - (...)
IV - na Funed, cargos das carreiras de:
a) Técnico de Saúde e Tecnologia;
b) Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia;
c) Auxiliar de Saúde e Tecnologia;
V - na ESP/MG, cargos das carreiras de:
a) Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
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Art. 5° - As alíneas “c” e “d” do inciso II do art.  9° da Lei n° 15.462,
de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte inciso V:

“Art. 9° - (...)
II - (...)
c) vinte, trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de

nível superior da carreira de Profissional de Enfermagem, conforme
definido no edital do concurso público;

d) trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de nível
intermediário da carreira de Profissional de Enfermagem;

(...)
V - servidores lotados na ESP/MG:
a) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 6° - O inciso I e a alínea “b” do inciso IV do  art. 11 da Lei n°

15.462, de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados, ao artigo, o seguinte inciso VII, e ao inciso VI, a
seguinte alínea “d”:

“Art. 11 - (...)
I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de

Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico
de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e
Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde:

(...)
IV - (...)
b) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível III;
(...)
VI - (...)
d) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível VI;
VII - para a carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde:
a) nível superior, para ingresso no nível I;
b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV;
d) doutorado, para ingresso no nível V.”.



240

Art. 7° - Ficam extintos, no quadro de pessoal da F undação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig:

I - quinhentos e noventa cargos da carreira de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde, instituída pela Lei n° 15.462,  de 2005;

II – mil cento e trinta e cinco cargos da carreira de Técnico
Operacional de Saúde, instituída pela Lei n° 15.462 , de 2005.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo das carreiras de Técnico Operacional
da Saúde e de Analista de Gestão e Assistência à Saúde, constante
nos itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei n° 15.462 , de 2005, passa a
ser, respectivamente, de dois mil duzentos e setenta e seis e de mil
duzentos e oitenta.

Art. 8° - Ficam criados mil setecentos e vinte e ci nco cargos da
carreira de Profissional de Enfermagem, instituída pela Lei n° 15.462,
de 2005, com lotação no quadro de pessoal da Fhemig.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo da carreira de Profissional de
Enfermagem, constante no item I.2.4 do Anexo I da Lei n° 15.462, de
2005, passa a ser de cinco mil seiscentos e trinta e quatro.

Art. 9° - Ficam transformados trinta e quatro cargo s da carreira de
Técnico de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de 2005,
lotados na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais –
ESP/MG –, em trinta e quatro cargos da carreira de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde.

Art. 10 - Ficam transformados trinta e três cargos da carreira de
Analista de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de
2005, lotados na ESP/MG, em trinta e três cargos da carreira de
Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.

Art. 11 - Ficam extintos, no quadro de pessoal da Secretaria de
Estado de Saúde - SES:

I - quarenta cargos da carreira de Técnico de Atenção à Saúde,
instituída pela Lei n° 15.462, de 2005;

II - oitenta e sete cargos da carreira de Especialista em Políticas e
Gestão da Saúde, instituída pela Lei n° 15.462, de 2005.

Parágrafo único - Em virtude da extinção de cargos de que trata o
"caput", a quantidade de cargos das carreiras de Técnico de Atenção
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à Saúde e de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde,
constantes nos itens I.1.2 e I.1.5 do Anexo I da Lei n° 15.462, de
2005, passa a ser, respectivamente, de mil setecentos e cinqüenta e
oito e de dois mil quatrocentos e sessenta e cinco.

Art. 12 - Ficam criados trinta cargos da carreira de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro de pessoal
da ESP/MG.

Art. 13 - Ficam criados oitenta e sete cargos da carreira de Analista
em Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro de
pessoal da ESP/MG.

Art. 14 - Em função das transformações e criações de cargos de que
tratam os arts. 9°, 10, 12 e 13, a quantidade de ca rgos das carreiras
de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de Analista em
Educação e Pesquisa em Saúde, constante nos itens I.5.1 e I.5.2 do
Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, com a redação da da por esta lei,
passa a ser, respectivamente, de sessenta e quatro e de cento e vinte.

Art. 15 - Os dois cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tenham
ou não sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado, acrescidos pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de
junho de 2001, ficam transformados em dois cargos da carreira de
Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde, lotados na ESP/MG.

Art. 16 - Os dois cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Analista de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tiverem
sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, acrescidos pela Emenda à Constituição n° 49 , de 2001, ficam
transformados em dois cargos da carreira de Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde, lotados na ESP/MG.

Art. 17 - O item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.462, d e 2005, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 18 - O item II.5 do Anexo II da Lei n° 15.462,  de 2005, passa a
vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 19 - A tabela constante no Anexo III da Lei n° 15.462, de 2005,
passa a vigorar na forma do Anexo III desta lei.
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Art. 20 - Os itens I.4 do Anexo I e II.4 do Anexo II da Lei n° 15.462,
de 2005, passam a denominar-se, respectivamente, “I.4 – Funed” e
“II.4 – Funed”.

Art. 21 - Ficam revigorados os itens I.4.1 do Anexo I e II. 4.1 do
Anexo II da Lei n° 15.462, de 2005, revogados pela Lei Delegada n°
135, de 25 de janeiro de 2007.

Art. 22 - O ocupante do cargo de Assistente Técnico de Hematologia
e Hemoterapia, a que se refere a Lei n° 15.462, de 2005, pertencente
à categoria profissional de Técnico de Patologia Clínica, que cumpre
jornada de trabalho de trinta e duas horas semanais, passará a
cumprir jornada de trabalho de trinta horas semanais.

§ 1° - O servidor a que se refere o “caput” será po sicionado na
tabela salarial correspondente à jornada de trinta horas semanais, no
nível e no grau aos quais corresponda vencimento básico
imediatamente superior ao vencimento básico percebido pelo servidor
na data de publicação desta lei.

§ 2° - O posicionamento de que trata o § 1° terá vi gência a partir da
data de publicação desta lei.

§ 3° - Na hipótese em que a aplicação do disposto n o § 1° implicar
mudança do nível de posicionamento do servidor na carreira, a
efetivação do referido posicionamento somente ocorrerá mediante
comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível em que o
servidor for posicionado.

§ 4° - O servidor a que se refere o “caput” será no minalmente
identificado por resolução conjunta do presidente da Fundação Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas – e do
Secretário de Estado de Saúde, para formalizar o posicionamento na
tabela correspondente à jornada de trabalho de trinta horas semanais.

Art. 23 - Ao ocupante de cargo da carreira de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei n° 15 .462, de 2005, é
facultado optar, no prazo de noventa dias contados da data de
publicação desta lei, pela carga horária de vinte e quatro ou de trinta
horas semanais de trabalho, nos seguintes termos:

I - o servidor que cumpre, na data de publicação desta lei, jornada
de trabalho de vinte horas semanais poderá optar pela jornada de
vinte e quatro ou de trinta horas;
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II - o servidor que cumpre, na data de publicação desta lei, jornada
de trabalho de vinte e quatro horas semanais poderá optar pela
jornada de trinta horas.

Parágrafo único - Após o término do prazo previsto no “caput”, a
ampliação da jornada dos Médicos da Área de Hematologia e
Hemoterapia, nos termos deste artigo, ficará condicionada à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento e
Gestão.

Art. 24 - Fica facultada a opção pela jornada de trabalho de trinta
horas semanais aos seguintes servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo das carreiras de Profissional de Enfermagem,
Analista de Gestão e Assistência à Saúde e Técnico Operacional da
Saúde, de que trata a Lei n° 15.462, de 2005:

I - o servidor posicionado nos níveis IV a VII da carreira de
Profissional de Enfermagem que cumpre, na data de publicação desta
lei, jornada de trabalho de vinte horas semanais;

II - o servidor ocupante da carreira de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde que cumpre, na data de publicação desta lei,
jornada de trabalho de doze ou de vinte horas semanais;

III - o servidor ocupante da carreira de Técnico Operacional de
Saúde que cumpre, na data de publicação desta lei, jornada de
trabalho de dezesseis horas semanais.

Parágrafo único - A ampliação de jornada dos servidores de que
trata o “caput” deste artigo fica condicionada à adoção de medida de
compensação financeira por parte da administração pública e à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças.

Art. 25 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
carreira de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia da Funed,
no exercício da função de Médico do Trabalho e designado para
função gratificada de que trata a Lei Delegada n° 1 75, de 26 de janeiro
de 2007, cumprirá, excepcionalmente, a jornada de trabalho prevista
no § 5° do art. 9° da Lei n° 15.462, de 2005, sem p rejuízo do valor da
remuneração atribuída à respectiva função gratificada.

Art. 26 - O servidor ocupante de cargo da carreira de Médico da
Fhemig designado para Função Gratificada Hospitalar de que trata o
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art. 11 da Lei Delegada n° 175, de 2007, cumprirá, excepcionalmente,
a jornada de trabalho máxima da mencionada carreira, sem prejuízo
do valor da remuneração atribuída à função gratificada.

Art. 27 – O servidor ocupante de cargo da carreira de Médico da
Área de Hematologia e Hemoterapia da Hemominas designado para
função gratificada de que trata o art. 8° da Lei De legada n° 175, de
2007, cumprirá, excepcionalmente, a jornada de trabalho máxima da
mencionada carreira, sem prejuízo do valor da remuneração atribuída
à função gratificada.

Art. 28 - O inciso III do art. 13 da Lei n° 15.474,  de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)
III - ao ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de

função pública de órgão ou entidade municipal, estadual ou federal
integrante do SUS.”.

Art. 29 - O § 2° do art. 16 da Lei n° 15.474, de 20 05, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 16 - (...)
§ 2° - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,

computados anualmente, serão convertidos em pontuação, conforme
previsto em regulamento, para aferição dos valores individuais dos
prêmios de que trata o art. 15.”.

Art. 30 - O “caput” do art. 8° da Lei n° 15.786, de  27 de outubro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - Farão jus à VTI os servidores que ingres sarem em cargo de
provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde,
instituídas pela Lei n° 15.462, de 2005, na forma d o Anexo II desta lei,
nas seguintes condições:

I - valores constantes no item II.1 para os ingressos entre 1° de
setembro de 2005 e 30 junho de 2006;

II - valores constantes no item II.2 para os ingressos entre 1° de
julho de 2006 e 31 de dezembro de 2007;

III - valor constante no item II.3 para ingressos a partir de 1° de
janeiro de 2008.”.

Art. 31 - As tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de
Atividades da Saúde de que trata a Lei n° 15.462, d e 2005, constantes
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no Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, passam a vigo rar, a partir de 1°
de janeiro de 2008, na forma do Anexo IV desta lei.

§ 1° - Dos valores da VTI, a que se refere a Lei n°  15.787, de 27 de
outubro de 2005, percebidos pelos servidores das carreiras de que
trata o “caput”, será deduzido, no todo ou em parte, o acréscimo ao
vencimento básico decorrente da aplicação das tabelas de que trata o
"caput" deste artigo.

§ 2° - Quando a dedução a que se refere o § 1° atin gir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.

Art. 32 - O Anexo II da Lei n° 15.786, de 2005, fic a acrescido do item
II.3, e os títulos dos itens II.1 e II.2 do referido anexo passam a vigorar
com a seguinte redação:

“II.1 - Vigência: para ingressos entre 1° de setemb ro de 2005 e 30
de junho de 2006.

(...)
II.2 – Vigência: para ingressos entre 1° de julho d e 2006 e 31 de

dezembro de 2007.
(...)
II.3 - Vigência: para ingressos a partir de 1° de j aneiro de 2008.
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia - nível

intermediário, da Hemominas:
24 (vinte e quatro) horas semanais - função de Técnico de Patologia

Clínica: R$11,18 (onze reais e dezoito centavos).”.
Art. 33 - Fica assegurado o acréscimo sobre o vencimento básico de

que trata o art. 21 da Lei n° 15.786, de 2005, pago  a título de abono
de serviços de emergência aos servidores das carreiras de Analista de
Gestão e Assistência à Saúde, nas funções de Farmacêutico,
Bioquímico, Biólogo e Cirurgião-Dentista com especialização em
cirurgia bucomaxilofacial; de Técnico Operacional da Saúde, nas
funções de Técnico de Farmácia, Técnico de Patologia Clínica e
Auxiliar Administrativo; de Auxiliar de Apoio da Saúde, nas funções de
Auxiliar de Patologia Clínica e de Porteiro, e aos servidores das
demais carreiras nele discriminadas.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput", excepcionalmente,
aos servidores da carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde que tenham
percebido, até a data de publicação desta lei, o abono de que trata o
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art. 21 da Lei n° 15.786, de 2005, enquanto estiver em lotados nos
serviços de emergência e no Centro de Terapia Intensiva do Hospital
João XXIII.

Art. 34 - Ficam convalidados os atos de transferência e opção para
os cargos efetivos ou função pública da Fhemig, ocorridos no período
de 1990 a 1992, dos servidores da SES ou da Funed correspondentes
à natureza do cargo ou função originária desses servidores e que para
essa finalidade foram exonerados ou dispensados do cargo efetivo ou
da função pública.

§ 1° - Os servidores de que trata o “caput” deste a rtigo serão
posicionados na Fhemig na forma dos arts. 10, 12 e 13 da Lei n°
15.786, de 2005.

§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se, no que co uber, aos inativos
e aos beneficiários dos servidores que fizeram a opção a que se
refere o “caput”.

Art. 35 - O inciso IX do art. 3° da Lei Delegada n°  127, de 25 de
janeiro de 2007, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “c”:

“Art. 3° - (...)
IX - (...)
c) Superintendência de Gestão de Pessoas e Educação em Saúde.”.
Art. 36 - O art. 11 da Lei Delegada n° 175, de 2007 , fica acrescido

do § 4° a seguir, e seu § 1° passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
§ 1° - Aplica-se às funções gratificadas de que tra ta este artigo o

disposto nos §§ 1° e 2° do art. 9° desta lei.
(...)
§ 4° - São atribuições das funções gratificadas de que trata este

artigo as funções de chefia, assessoramento técnico ou especializado,
supervisão e coordenação de atividades, projetos e programas da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 37 - O § 1° do art. 7° da Lei n° 17.351, de 17  de janeiro de 2008,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° - (...)
§ 1° - O servidor a que se refere o inciso II do § 2° do art. 51 da Lei

n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, poderá optar p ela ampliação da
jornada de dezesseis para trinta ou quarenta horas semanais, de vinte
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para quarenta horas semanais ou de doze para vinte ou vinte e quatro
horas semanais, desde que atenda aos requisitos previstos no "caput"
deste artigo.”.

Art. 38 - Os arts. 10 e 11 da Lei n° 17.351, de 200 8, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - Ficam convalidados os pagamentos efetuados a título de
Adicional de Dedicação Integral até a data de publicação desta lei,
observado o disposto no parágrafo único do art. 11.

Art. 11 - Fica vedado o pagamento do Adicional de Dedicação
Integral a partir da data de publicação desta lei, ressalvado o disposto
no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - Excepcionalmente, o pagamento do Adicional de
Dedicação Integral aos servidores que tiveram ampliação de jornada
aprovada pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças poderá estender-se até a data de publicação da
regulamentação prevista no § 2° do art. 7° desta le i.”.

Art. 39 - O “caput” do art. 6° da Lei n° 17.357, de  18 de janeiro de
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6° - O servidor ocupante de cargo de provimen to efetivo
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
constante nos Quadros Específicos de que tratam o inciso I do art. 26
da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, o art. 8° -D da Lei n° 15.301,
de 2004, e o art. 1° da Lei n° 6.499, de 1974, pode rá optar:”.

Art. 40 - Ficam convalidados os pagamentos, inclusive os relativos a
benefícios e adicionais, efetuados a servidores da Fhemig, a título de
complementação de jornada de trabalho, de dezembro de 1992 até a
data de publicação desta lei.

Art. 41 - Os cargos transformados, extintos e criados por esta lei
serão identificados em decreto.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
ANEXO I

(a que se refere o art. 17 da Lei n° , de de de 200 8)
"ANEXO I
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(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 29,  30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 42, 44 e 46 da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
(...)
I.5 - Esp
* -  A tabela referente ao subitem I.5.1 - Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde - Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 18 da Lei n° , de de de 200 8)

"ANEXO II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras
do Grupo de Atividades de Saúde

(...)
II.5 - ESP
II.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde: exercer

atividades de suporte técnico e administrativo nas áreas de gestão,
planejamento, elaboração, análise, avaliação, execução, coordenação
e controle de programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento
educacional em saúde, bem como executar atividades correlatas na
respectiva área de formação técnico-profissional, compatíveis com o
nível intermediário de escolaridade no âmbito de atuação da ESP.

II.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde: realizar
pesquisas de desenvolvimento científico e tecnológico, executar
atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da saúde
pública, bem como executar atividades técnicas e administrativas na
respectiva área de formação profissional, compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da ESP.”

ANEXO III
(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO III
(a que se refere o § 5° do art. 49 da Lei n° 15.462 , de 13 de janeiro de
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2005)
  * -  A Tabela referente ao Quantitativo dos Cargos Resultantes de
Efetivação pela Emenda N° 49/2001 e das Funções Púb licas não
Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 3.7.2008.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 31 da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do
Grupo de Atividades de Saúde

I.1. Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES
* -  A tabela referente ao subitem I.1.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio

à Gestão e Atenção à Saúde - Carga Horária: 30 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde - Carga Horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.3 - Carreira de Técnico de
Atenção à Saúde - Carga Horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.4 - Carreira de Analista de
Atenção à Saúde - Carga Horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - Carga Horária: 30 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - Carga Horária: 40 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

I.2. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig
* -  A tabela referente ao subitem I.2.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde - Carga Horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 3.7.2008.
* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico

Operacional da Saúde - Carga Horária: 16 horas (Técnico de
Patologia Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - Carga Horária: 30 horas (Técnico de
Patologia Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - Carga Horária: 40 horas (Técnico de
Patologia Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista  de Gestão e
Assistência à Saúde - Carga Horária: 12 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.3 - Analista de Gestão e
Assistência à Saúde - Carga Horária: 20 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.3 - Analista de Gestão e
Assistência à Saúde - Carga Horária: 30 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.3 - Analista de Gestão e
Assistência à Saúde - Carga Horária: 40 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.4 - Profissional de Enfermagem
- Carga Horária: 20 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.4 - Profissional de Enfermagem
- Carga Horária: 30 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.4 - Profissional de Enfermagem
- Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.5 - Médico - Carga Horária: 12
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.
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* -  A tabela referente ao  subitem I.2.5 - Médico - Carga Horária: 24
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

I.3. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas
* -  A tabela referente ao  subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e

Hemoterapia - Carga Horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - Carga Horária: 24 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - Carga Horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - Carga Horária: 40 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - Carga Horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - Carga Horária: 20 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - Carga Horária: 24 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - Carga Horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.7.2008.

I.4. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed
* -  A tabela referente ao  subitem I.4.1 - Auxiliar de Saúde e

Tecnologia - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário do



252

Legislativo” de 3.7.2008.
* -  A tabela referente ao  subitem I.4.2 - Técnico de Saúde e

Tecnologia - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.4.3 - Analista e Pesquisador de
Saúde e Tecnologia - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 3.7.2008.

I.5. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Escola de Saúde
Pública do Estado de Minas Gerais - ESP-MG

* -  A tabela referente ao  subitem I.5.1 - Técnico em Educação e
Pesquisa em Saúde - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 3.7.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - Carga Horária: 40 horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 3.7.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.270/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.270/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que altera a denominação da Escola Estadual Egídio Benício
de Abreu para Escola Estadual Coronel Egídio Benício de Abreu, no
Município de Bom Despacho, 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° 2.270/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Bom

Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Coronel E gídio Benício

de Abreu a escola estadual localizada na Rua Capitão Procópio, n° 1,
Vila Militar, no Município de Bom Despacho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.302/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.302/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$63.271.686,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 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° 2.302/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$63.271.686,00
(sessenta e três milhões duzentos e setenta e um mil seiscentos e
oitenta e seis reais), para atender a:

I - despesas com pessoal, encargos sociais e pensionistas, no valor
de R$55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$4.572.000,00 (quatro
milhões quinhentos e setenta e dois mil reais);

III - despesas com investimentos, no valor de R$3.699.686,00 (três
milhões seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e seis
reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1° serão  utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$34.924.386,00 (trinta e quatro milhões novecentos e vinte
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e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais);
II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal
para o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip – previsto para o
corrente exercício, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de
reais);

IV – excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

V - saldo financeiro de 2007 de recursos de Alienação de Bens de
Entidades Estaduais, no valor de R$347.300,00 (trezentos e quarenta
e sete mil e trezentos reais).

Art. 3° - A implementação desta lei observará o dis posto no art. 169
da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.326/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.326/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Professor
Minervino Cesarino à Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio – EJA –, 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° 2.326/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
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Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor  Minervino

Cesarino a escola estadual localizada na Penitenciária Regional de
Uberaba, no Município de Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.356/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.356/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação Cultural
e Educacional Paraisense, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.356/2008
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional

Paraisense, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural e

Educacional Paraisense, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem; chamada para a recomposição
de quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos; questões de ordem - Correspondência: Mensagem nº
242/2008 (encaminhando Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.512),
do Governador do Estado - Ofício - 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 - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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



257

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.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Nobre Presidente, sabemos que a

ata precisa somente de aprovação, mas está claro que, neste
Plenário, a maioria das cadeiras encontram-se vazias, daí a
inexistência de quórum para o início da reunião. Então, pedimos a V.
Exa. o encerramento, de plano, da reunião, tendo em vista que os
Deputados não vieram ao serviço hoje.

O Sr. Presidente - Deputado Adalclever Lopes, 35 Deputados já
registraram presença, apesar de estarem no fundo e nos corredores.

O Deputado Adalclever Lopes - Não votamos no fundo, votamos no
Plenário. Sei que V. Exa. tem uma visão muito boa e vê que aqui há
menos de 26 Deputados, portanto não há quórum para a continuação
da reunião.

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

O Sr. Secretário (Deputado Neider Moreira) - (- Inicia a chamada.)
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, não solicitei

verificação de quórum, a não ser que V. Exa. tenha solicitado. Há um
equívoco do Presidente. Na verdade, solicitei encerramento, de plano,
da reunião, tendo em vista que não havia o número necessário para a
abertura da reunião. V. Exa. recompôs o quórum sem nenhum pedido.
Faço, então, uma questão de ordem. Não há número ainda, e não
havia naquele momento. V. Exa. fez a recomposição sem o pedido
deste parlamentar, e não houve pedido de nenhum outro Deputado.
Então, é uma questão de ordem, Sr. Presidente, que gostaríamos que
V. Exa. respondesse.

O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado que a Presidência tem a
prerrogativa de fazer a recomposição de quórum.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, o Regimento desta
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Casa é claro. Não havia número regimental para a abertura nem para
leitura e aprovação da ata. V. Exa. solicitou a recomposição de
quórum sem nenhum pedido. Que artigo do nosso Regimento Interno
foi usado para que V. Exa. pedisse a recomposição de quórum, se
nem número para abertura havia? Os Deputados não vieram, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - O art. 257 do Regimento Interno diz o seguinte: “A
verificação de quórum será feita pelo Presidente da Assembléia, de
plano, por chamada ou por meio de sistema eletrônico, caso em que,
somente no final do procedimento, o resultado constará no painel.”.
Então, estamos falando do art. 257. A Presidência informa ao colega
que à hora em que abri a reunião, 14h14min, havia 35 Deputados com
presença já registrada no painel.

O Deputado Adalclever Lopes - Já passei dos 40 anos, e, depois
dessa idade, a vista diminui um pouco e passamos a enxergar menos.
Sei que V. Exa. usa óculos bifocais, que permitem enxergar mais do
que enxergamos. No entanto, contei e havia apenas 15 Deputados no
Plenário, a não ser que não tenha enxergado os outros. V. Exa.
afirmou que os Deputados estavam, no início, no fundo. Quero dizer
que lá não é o Plenário. Dentro do Plenário não havia número
suficiente. Portanto, Sr. Presidente, V. Exa. submeteu a ata a
aprovação sem o número regimental para abrir a reunião. V. Exa. não
fez nenhum dos dois procedimentos. É o que consta na ata. Contando
daqui, vejo que temos apenas 11 Deputados, incluindo V. Exa.
Portanto, não há número regimental. Os Deputados, hoje, não vieram,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É por esse motivo que se está procedendo à
chamada para recomposição do quórum. Solicito, então, ao Sr.
Secretário que continue a chamada para recomposição do quórum.

O Sr. Secretário - (- Conclui a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, é apenas para confirmar
a minha presença, por favor.

O Sr. Presidente - Está registrada a sua presença.
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O Deputado Adalclever Lopes - Presidente, como eu disse, depois
dos 40 começamos a enxergar menos. Aí há 3 Deputados. Aqui: 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Deputados. Portanto, faltam 10
Deputados neste Plenário para o quórum. Verificamos, de plano, que
não há número regimental, Sr. Presidente, a não ser que esta
Assembléia tenha - o que, tenho certeza, esta Assembléia não tem -
Deputados fantasmas. O número regimental exigido são 26
Deputados, aqui há apenas 16, a não ser que haja alguém levitando
no Plenário, coisa que ainda não vimos. Muito obrigado.

Correspondência
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos

termos do parágrafo único do art. 25 do Regimento Interno, foi
recebida a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 242/2008*
Belo Horizonte, 1º de julho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de lei
nº 18.512, que disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por
Produtividade no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que assim
se manifestou sobre o inciso II do § 2º do art. 24 a seguir vetado:

“Art. 24 - .........................................
........................................................
§ 2º - forma de cálculo do valor do Prêmio por Produtividade a ser

percebido por cada servidor será definida em decreto e considerará,
no mínimo:

I - o resultado obtido na avaliação de produtividade por equipe, nos
termos definidos em decreto;

II - a última remuneração do servidor durante o período de
referência, excluídos eventuais e atrasados, para cálculo o Prêmio por
Produtividade a que se refere a Seção II deste capítulo, e o último
vencimento do cargo ou função exercida no período de referência,
para cálculo do Prêmio por Produtividade a que se refere a Seção III
deste capítulo;

III - os dias efetivamente trabalhados durante o período de
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referência.
Razões do veto

Informa a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que, a
redação do inciso II do § 2º do art. 24 não está em harmonia com a
intenção da lei no tocante à estrutura de premiação por esta instituída,
especialmente no que se refere ao prêmio de produtividade com base
na Ampliação Real da Arrecadação de Receitas – Seção III do
Capítulo IV da referida proposição.

Ao estabelecer que o cálculo do prêmio por produtividade observará,
no mínimo, o vencimento do cargo ou função exercida pelo servidor
no período de referência, a lei excluiu do cálculo do prêmio as
gratificações e vantagens inerentes ao cargo ou função exercido.

Além disso, ao impor a observância da última remuneração do
servidor para cálculo do Prêmio por Produtividade com Base na
Receita Corrente Líquida e exigir apenas a observância do último
vencimento do servidor para cálculo do Prêmio de Produtividade com
base na Ampliação Real da Arrecadação de Receitas a lei criou um
diferenciação não intencional e injustificada entre os servidores que
farão jus a cada um desses prêmios.

Assim é que, de plano, oponho veto parcial à Proposição de lei nº
18.512, para excluir da sanção o inciso II do § 2º do art. 24, por
entender que as prescrições ínsitas no dispositivo não se harmonizam
com a “mens legis”.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a opor veto
parcial à Proposição em tela.

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

OFÍCIO
Do Sr. David Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos

Detetives de Polícia do Estado de Minas Gerais - Sindetipol-MG -,
solicitando posicionamento da Casa frente a denúncia apresentada
pela entidade a esta Assembléia em 28/4/2008. (- À Comissão de
Administração Pública.)

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.395/2008, 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 a extraordinária de amanhã, dia 3, às
9 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária  na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues, e Fábio
Avelar (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do Bloco BPS), 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 Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a 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 2.436, 2.439 e
2.443/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.433, 2.441 e 2.448/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.434 e 2.449/2008 (Deputado Delvito
Alves); 2.432, 2.445 e 2.446/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
2.437 e 2.442/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.435, 2.440 e
2.444/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.438 e 2.447/2008
(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. É aprovado
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requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a
inversão da pauta de forma que o Projeto de Lei Complementar nº
42/2008 seja apreciado em último lugar. É aprovado requerimento que
solicita seja convertido em diligência à Seplag e à Secretaria de
Saúde o Projeto de Lei Complementar nº 25/2007. O Parecer sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 43/2008, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
respectivo relator, Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e
votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 593/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues). Registra-se a presença do Deputado
Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Sargento Rodrigues, que conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 do
Projeto de Lei nº 540/2007 na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.178/2007
na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). O
Projeto de Lei nº 1.181/2007 é retirado de pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Neider Moreira no
recinto. 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 1.609/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 2.032/2008 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
1.945/2007 e 2.164/2008, ambos na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº
2.058/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O Deputado Hely
Tarqüínio se retira do recinto. 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 2.256/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.298/2008 na forma do Substitutivo nº 1
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(relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição);
2.399/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider
Moreira); 2.395/2008 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, dos Projetos de Lei nºs 2.286 e
2.379/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa, o primeiro em virtude
de redistribuição); 2.405/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
em virtude de redistribuição); 2.423/2008 (relator: Deputado Neider
Moreira). O Parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.319/2008, no 1º turno,
deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada
pelo respectivo relator, Deputado Sebastião Costa. Neste momento, o
Presidente convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 17/6/2008, às 14h30m.
Verificada a inexistência de quórum o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Neider Moreira -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ademir Lucas e Paulo Guedes (substituindo este ao
Deputado Padre João, por indicação da Liderança do PT), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo
a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 2.599 e 2.606/2008. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 959/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.419/2006, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de João Monlevade -
Assume J.M. -, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 959/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de João
Monlevade.

Os requisitos para que as associações e fundações 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 art. 15 do seu estatuto (alterado em
11/2/2008) determina que os membros da diretoria não serão
remunerados pelo desempenho de suas funções, e o parágrafo único
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do art. 30 preceitua que, no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes reverterão a entidades comprometidas com interesses
dos associados e sediadas em João Monlevade ou região.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 959/2007.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.460/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos da Praça
Santa Rita de Sabará, 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
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 1.460/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Artesãos da Praça Santa Rita 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 (registrado em 9/3/2008)
determina no art. 22 que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, legalmente
constituída e registrada no Conselho Municipal ou Estadual de
Assistência Social ou a entidade pública, de fins idênticos ou
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assemelhados, sediada no Município de Sabará; e o art. 23 dispõe
que ela não remunera os cargos da Diretoria Administrativa e do
Conselho Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.460/2007.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.262/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar denominação a escola estadual situada
no Município de Ipatinga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2008 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, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 29/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado da Educação a fim de que
informasse a esta Casa se a referida unidade de ensino tem
denominação oficial e se existe outro próprio público estadual no
referido Município com a mesma denominação. De posse das
informações, passamos à análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.262/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Engenheiro Amaro Lanari Júnior à Escola Estadual
do Bairro Ideal, localizada na Avenida Pedro Nolasco, nº 700, no
Município de Ipatinga.

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
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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, 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 e que se tenha destacado por serviços
prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares dos
Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério
Público, sendo adequada a apresentação do projeto em tela por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Educação,
em resposta à diligência solicitada, informa que no Município de
Ipatinga não existe instituição ou próprio público com denominação
igual à proposta e que a comunidade escolar, representada pelo
colegiado da Escola Estadual do Bairro Ideal, em reunião realizada
em 23/10/2007, foi favorável à proposta de denominação do
estabelecimento de ensino.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.262/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.346/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Sociedade de Amparo
aos Romeiros Amigos - Saramigos -, com sede no Município de Boa
Esperança.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.346/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Sociedade de Amparo aos Romeiros Amigos, com sede no
Município de Boa Esperança.

Os requisitos para que as associações e fundações 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 art. 29 de seu estatuto determina que os
Diretores não receberão nenhuma remuneração; e o art. 30 preceitua
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, preferencialmente sediada no
Município de Boa Esperança, devidamente regularizada e reconhecida
como de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.346/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.421/2008
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores da Vereda e Região - Aprover -, com sede no
Município de Unaí.

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 2.421/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores da Vereda e
Região, com sede no Município de Unaí, que tem como principal
finalidade lutar pela melhoria das condições de vida dessa
comunidade.

Na consecução desse objetivo, orienta os produtores rurais na
aquisição de insumos e máquinas agrícolas, incentiva a sua
participação em cursos voltados para a agropecuária, promove o
intercâmbio entre a população rural e urbana e desenvolve o espírito
associativo de seus associados.

No campo da assistência, desenvolve atividades visando à proteção
da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice,
combate a fome e a pobreza por meio de distribuição de cestas
básicas e realiza campanhas de proteção ao meio ambiente.

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

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

nº 2.421/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.425/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Projeto de Lei nº 2.425/2008, do Deputado Padre João, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Organização dos Amigos,
Moradores e Produtores Rurais dos Costas - Omopruc -, com sede no
Município de Barbacena.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.425/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Omopruc, com sede no Município de Barbacena.
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. 30 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituições congêneres, e o art. 36 dispõe que ela não remunera seus
cargos diretivos ou consultivos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.425/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.460/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela tem



271

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Servos
Bom Pastor, com sede no Município de Guaxupé.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 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 2.460/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Servos Bom Pastor, com sede no Município
de Guaxupé.

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 art. 34, que ela
não remunera as atividades de seus Diretores e Conselheiros; e, no
art. 48, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição municipal congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.460/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.461/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a instituição denominada
Cáritas Diocesana de Janaúba - CDJ -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 e
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distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.461/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a instituição denominada Cáritas Diocesana de
Janaúba.

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.
23 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 26 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, prioritariamente com atuação na área de jurisdição da Cáritas
Diocesana de Janaúba.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.461/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.465/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.465/2008, do Deputado Roberto Carvalho, tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Federação Municipal das
Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá - Femac -,
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com sede nesse Município.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 e

distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.465/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Femac, Ubá.
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 § 3º do art. 41 que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
a instituição qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1990, que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas como organizações
da sociedade civil de interesse público - Oscips -, preferencialmente
que tenha o mesmo objetivo social e que esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social; e o art. 45 estabelece que
ela não remunera seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.465/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.466/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral, com sede no Município de
Botelhos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.466/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Palmeiral, com sede no Município de Botelhos.

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.
4º, § 1º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas; e no art. 23, § 1º , que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
assistencial, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.466/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.481/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais do Ribeirão Santo Antônio, com sede no Município de Campos
Gerais.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/6/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.481/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do Ribeirão Santo
Antônio, com sede no Município de Campos Gerais.

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.
34 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e sócios não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
gratificação, bonificação ou vantagem, a qualquer título; e no art. 36
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, juridicamente constituída, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.481/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.487/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cristã
Shekinah - ACS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.487/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Cristã Shekinah, 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, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
27 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucros, gratificação, bonificação ou
vantagens; e, no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.487/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.491/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Cultural
e Educativa Padre Victor - Funcep -, com sede no Município de Três
pontas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2008 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 2.491/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Fundação Cultural e Educativa Padre Victor, com sede no
Município de Três pontas.

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 art. 4º, que ela
não remunera as atividades de seus dirigentes; e, no art. 29, que, em
caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a
entidades de fins não econômicos, congêneres.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.491/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.508/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem
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como finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de São Domingos, com sede no
Município de São Francisco.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.508/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Domingos,
com sede no Município de São Francisco.

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 art. 42 de seu estatuto dispõe que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, para ser aplicado com a mesma
finalidade da organização dissolvida; e o art. 43 veda a remuneração
dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.508/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator- Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 42/2008
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
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por meio da Mensagem nº 207/2008, o projeto de lei em epígrafe
“altera dispositivos da Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de
2003, que institui a Avaliação Periódica de Desempenho Individual,
disciplina a perda de cargo público e de função pública por
insuficiência de desempenho do servidor público estável e do detentor
de função pública na administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1
e 2, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer sobre o
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, “b” e “c”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende incluir os servidores detentores de

cargo de provimento em comissão, os ocupantes de cargos efetivos
resultantes da transformação de função pública e os detentores de
função pública que não tenham sido efetivados no rol daqueles que
serão submetidos à Avaliação de Desempenho Individual - ADI. O
projeto especifica, entretanto, que os ocupantes dos cargos de
provimento em comissão de Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral,
Presidente, Reitor, Vice-Reitor e aqueles previstos no Anexo VIII da
Lei Delegada nº 174, de 2007, não serão submetidos à ADI.

É preciso esclarecer que os servidores ocupantes de cargos de
provimento em comissão não precisam ser submetidos à ADI para
serem demitidos dos cargos, uma vez que estes cargos são, nos
termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, de livre
nomeação e exoneração. Entretanto, há que se destacar que tal
avaliação é uma medida louvável, que possibilita à administração
obter um controle mais preciso do desempenho dos servidores.
Ademais, ainda que a avaliação não seja medida necessária para
motivar a demissão do servidor público, pode ser ela um requisito para
a concessão de determinados prêmios ou gratificações instituídos pelo
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Estado.
O Poder Executivo argumenta que pretende instituir um sistema de

avaliação que possibilite a continuidade de uma política de
desenvolvimento de gestores públicos. A implementação de
metodologias de avaliação dos gestores das administrações públicas
direta, autárquica e fundacional integra um dos programas
estruturadores daquele Poder, denominado Ampliação da
Profissionalização dos Gestores Públicos.

O projeto de lei pretende, também, modificar o dispositivo da referida
lei complementar que cuida da composição da comissão que
procederá à ADI do servidor estável e do detentor de função pública,
de forma a torná-la mais eficaz. Assim, opta por não especificar a
composição da comissão, garantindo, apenas, que será paritária, nos
termos de regulamento. Quando se tratar de servidor ocupante de
cargo de provimento em comissão ou em exercício de função de
confiança, a avaliação será feita pela chefia imediata ou por comissão
de avaliação, nos termos de regulamento.

Vê-se, pois, que a proposta é meritória, na medida em que
apresenta inovações que vão ao encontro do princípio da eficiência da
administração pública, consagrado na Constituição da República.

Para aprimorar a proposição, apresentamos, ao final deste parecer,
a Emenda nº 3.

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

Complementar nº 42/2008 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 3, a seguir
apresentada.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica concedido ao servidor do Poder Legislativo que se

tenha aposentado pelo sistema de proporcionalidade e retornado ao
serviço público estadual, o direito de requerer a averbação do tempo
efetivamente trabalhado até a data da publicação da Lei
Complementar nº 70, de 30 de julho de 2003, para fins de
complementação e revisão dos proventos de aposentadoria, no prazo
de trinta dias a contar da data da publicação desta lei.”.
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Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Inácio

Franco - Ademir Lucas - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 536/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
536/2007 dispõe sobre o uso de equipamentos de raios X nas
penitenciárias estaduais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo instituir a obrigatoriedade

da instalação de equipamentos de raios X nas penitenciárias
estaduais. Pretende-se, com a medida, aprimorar o controle da
entrada de materiais nas referidas unidades carcerárias, mormente
aqueles perniciosos para a execução penal, tais como armas,
telefones e drogas.

A regra que se pretende estabelecer é salutar para a defesa social.
As constantes apreensões de objetos ilícitos nos estabelecimentos
prisionais evidenciam que, mesmo encarcerados, os criminosos
continuam a delinqüir, tornando improvável não apenas a sua
ressocialização como os demais objetivos da execução penal.

Pesquisa em arquivos da imprensa disponíveis na internet
demonstra um consistente quadro, em todo o Brasil, de persistente
ingresso de objetos ilícitos nas unidades prisionais, conforme se
verifica nas revistas executadas nesses estabelecimentos.

Com a providência proposta, será provavelmente menor a dimensão
desse fenômeno, inclusive porque abrangerá a questão das revistas a
advogados (GOMES, Luis Flávio. “O advogado, no presídio, pode ser
revistado?” In: www.mundojurídico.adv.br), que têm sido consideradas
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inconstitucionais pela doutrina jurídica e pela jurisprudência (TJSP,
Apelação Cível 245.929.1/0-00, 7ª Câm. de Direito Público, j.
25/11/96).

É que os aparelhos de raios X, como o uso de outras tecnologias
como a dos detectores de metais, apresentam resultados bastante
satisfatórios na fiscalização da passagem de objetos pelos locais onde
estão instalados. O equipamento de raios X assegura um nível de
detecção, medido em termos de resolução, de penetração e de
discriminação, apto a impedir o ingresso de objetos indevidos na
unidade prisional. Para tanto, deverá o regulamento determinar
preceitos de segurança, ensaios, requisitos técnicos e manutenção da
aparelhagem, tendo em vista sua utilização constante e eficaz. Trata-
se, portanto, de equipamento útil para o controle disciplinar que deve
ocorrer nas repartições públicas destinadas à execução penal.

Em Minas Gerais, há 39 estabelecimentos vinculados ao sistema
penitenciário (Estatísticas do Sistema Prisional. Infopen. Ministério da
Justiça. Dez-2006), os quais deverão ser equipados na forma prevista
na proposição.

Observe-se que esta Casa já constatou a situação em tela diversas
vezes, notadamente em três Comissões Parlamentares de Inquérito -
do Sistema Prisional, em 1997 e em 2002, e do Narcotráfico, em 2001
-, bem como no trabalho intitulado “Diagnóstico da Situação Prisional
de Minas Gerais”, realizado pela Comissão de Direitos Humanos no
ano de 2001 (Comissão de Direitos Humanos. Notas Taquigráficas.
20/12/2001). Estudos, como o realizado pela Fundação João Pinheiro,
em 1999, intitulado “Planejamento Estratégico da Transferência dos
Presos da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos”, também têm
evidenciado o problema.

Também no Congresso Nacional esse debate tem sido travado, com
conclusões semelhantes (Câmara dos Deputados. Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Parecer sobre o
Projeto de Lei nº 4.550/2004. 18/5/2006). Em recente audiência
realizada no Senado Federal, o Secretário de Assuntos Legislativos
do Ministério da Justiça, Pedro Abramovay, afirmou que, no bojo de
uma série de providências a serem implementadas, uma das
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principais ações que o governo federal promoverá para melhorar a
gestão do sistema penitenciário é a instalação, nas penitenciárias, de
detectores de metais, equipamentos de raios X e bloqueadores de
telefones celulares (“Jornal do Senado”. 22/6/2007).

Outros Estados membros têm implantado, administrativamente, a
aparelhagem de raios X e detectores de metais nas prisões. Entre
outros, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Tocantins e Mato Grosso
do Sul já dispõem do equipamento. Igualmente, proposições tramitam
em casas legislativas de outras esferas federativas tratando da
matéria. É o caso do Ceará e, ainda, do Projeto de Lei Federal nº
4.550/2004, do Deputado Carlos Nader, em tramitação na Câmara
dos Deputados. Em qualquer dos casos, notamos um escopo bem
semelhante ao da proposição em epígrafe.

Note-se, enfim, que o projeto de lei teve sua redação aperfeiçoada
pela Comissão de Constituição e Justiça, que, na forma do
Substitutivo nº 1, adequou-a aos preceitos da Lei Complementar nº
78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis do Estado.

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

536/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.523/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Capitólio o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 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.
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Em 18/9/2007 o relator 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, bem como ao
Prefeito do referido Município para que se pronunciasse sobre a
concordância ou não com a doação, nos termos do projeto.

Atendida a diligência, passamos ao exame da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.523/2007 trata de conferir autorização
legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Capitólio imóvel constituído de terreno edificado, com área de 513m²,
situado na Rua São Sebastião, nesse Município e registrado sob a
matrícula nº 34.117, a fls. 122 do Livro 3-U, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Piumhi.

O referido bem foi doado ao Estado em 1965 pelo mesmo Município,
sem a imposição de ônus e atualmente é utilizado como sede de
posto de saúde, que necessita de reforma e ampliação.

A proposição 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, impõe,
além da referida autorização, a necessidade de existência de
interesse público devidamente justificado. Essa exigência está
plenamente atendida com a finalidade dada ao imóvel, expressa no
parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, a reforma e ampliação
do posto de saúde e o funcionamento do Departamento Municipal de
Saúde do Município.

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 no projeto.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 321/2008, manifestou-se
favoravelmente à alienação pretendida, ressaltando o relevante
interesse público de que se reveste. Por seu turno, o Prefeito
Municipal de Capitólio, por meio de ofício datado de 23/10/2007,
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explicou que no bem a ser doado sempre funcionou um posto de
saúde do Município e, dentro da política de descentralização da
saúde, é desejável que esse ente federativo tenha autonomia para
melhor utilizar o imóvel.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, para adequar
seu texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.523/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capitólio 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

Capítólio um terreno com área de 513m² (quinhentos e treze metros
quadrados), situado na Rua São Sebastião, nesse Município,
registrado sob o nº 34.117, a fls. 122 do Livro 3-U, no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Piumhi.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se a ampliar e reformar o posto de saúde e a abrigar o 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 parágrafo único do art. 1º.

Art.3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.610/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.610/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de cabines
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individuais de segurança nos caixas convencionais das agências e
dos postos de serviços bancários e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito do
projeto, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo fornecer proteção ao

usuário do sistema bancário, por meio da adoção, no espaço físico
dos caixas de atendimento, de cabines individuais. Assim, as agências
e postos de serviço bancários deverão implantar esses espaços
individualizados e protegidos junto dos caixas de atendimento
convencional. Esses compartimentos devem ser implantados de modo
a permitir o isolamento do usuário, de maneira que, ao ser atendido no
caixa, ele não possa ser visto por outras pessoas.

Ainda de acordo com a proposição, os estabelecimentos que não
respeitarem a regra se sujeitarão às sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor.

A proposição incide sobre problema concreto, verificado no âmbito
da defesa social, mormente na segurança do consumidor em
instituições financeiras. O cidadão que comparece a bancos e
entidades similares, via de regra, lidará com dinheiro. Muitas das
vezes carregará consigo valores vultosos. Ora, a manipulação de
dinheiro à vista de todos atrai, indiscutivelmente, a atenção geral. E é
sabido, pelo número de registros policiais existentes a esse respeito,
que pessoas com intenção de furtar, roubar, fraudar ou, até mesmo,
seqüestrar, freqüentam bancos a fim de avistar usuários na posse de
dinheiro, e fazê-los vítimas de seus crimes. No âmbito dessas ações,
os alvos preferenciais desses infratores da lei são as pessoas mais
vulneráveis física ou intelectualmente.

É evidente que a existência de cabines individuais indevassáveis,
nas quais o cidadão será atendido sem que outros possam vê-lo,
constituirá meio apto a coibir os delitos a que nos referimos, na
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medida em que as eventuais vítimas ficarão mais resguardadas e a
escolha da abordagem pelo possível criminoso se tornará muito mais
complexa. As chamadas medidas de "endurecimento de alvos", que
envolvem reforço na proteção de pessoas e coisas, têm obtido
resultados significativos na redução da criminalidade do tipo enfocado
pela proposição em exame ("Banker's Hotline", v. 13, n. 14).

Ainda segundo a "Banker's Hotline", embora as opiniões acerca das
causas gerais da criminalidade associada a atividades bancárias
sejam divergentes, uma das causas importantes é a facilidade para a
prática delituosa, que, consoante o escopo do projeto em tela, será
bastante restringida. Note-se, aliás, que, apesar da queda geral dos
índices de criminalidade observada no Estado desde 2003, a
criminalidade relacionada a bancos permanece em níveis mais
elevados, consoante esclarece o Secretário Maurício Campos Jr.,
para quem a missão do Estado é tentar antecipar-se e evitar esses
crimes (Agência Minas, 28/3/2007). Verifica-se que a proposição em
estudo está em harmonia com os dados e com a estratégia de ação
vistos em nosso Estado.

Acentue-se, também, que a medida em questão se reveste de
caráter isonômico. É notório que os clientes mais importantes dos
bancos dispõem de certos privilégios de tratamento. Alguns clientes
nem precisam se dirigir aos bancos, pois um empregado da instituição
financeira vai atendê-los onde for necessário. Clientes que despejam
valores milionários nos bancos recebem proteção adicional. Ora,
muitas vezes para o cidadão que é atendido nos caixas, um
aposentado, por exemplo, o dinheiro retirado em uma operação
corresponde a sua sobrevivência e de sua família por um mês. O que
é objetivamente pouco, incapaz de gerar um atendimento especial
pelo banco, é, para aquela pessoa, comparativamente muito mais que
milhões de reais para o cliente cercado de proteção e segurança, que,
sem esses valores, ficará um pouco menos rico, mas não terá sua
vida comprometida. Trata-se, então, de isonomia, de se conferir a
todos os consumidores de serviços bancários um mínimo de
segurança nessa relação de consumo.

Note-se, ademais, que o ônus que se imporá aos bancos é
absolutamente razoável, tanto mais ao verificarmos que, na maior
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parte das situações, o cidadão se torna cliente bancário à revelia da
sua vontade. Toda uma rede normativa, política, administrativa e
financeira concorre para que o máximo de dinheiro passe pelos
bancos, os quais se beneficiam sobremaneira dessa estratégia e
devem, como contrapartida mínima, oferecer à sociedade padrões de
prestação de serviços, neles incluídos a segurança, satisfatórios,
como, aliás, determina o Código de Defesa do Consumidor.

Observe-se que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre a matéria frisou a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a
possibilidade de o Estado membro legislar sobre a relação de
consumo que envolve os bancos e as instituições financeiras em
geral, especialmente quando versa sobre a obrigatoriedade de
instalação de dispositivos de segurança, como portas eletrônicas e
câmeras filmadoras nesses estabelecimentos comerciais. O
Substitutivo nº 1, apresentado por essa Comissão, visou a aperfeiçoar
a proposição, adequando-a ao disposto no art. 3º, IV, da Lei
Complementar nº 78, de 2004, tendo em vista que já existe lei
estadual que trata da instalação de dispositivos de segurança nas
agências e postos bancários.

Reconhecemos as variadas e complexas dificuldades práticas que
residem na relação entre consumidor e bancos. Em diversas situações
os bancos se posicionam acima da lei, praticando irregularidades em
detrimento dos direitos do consumidor. Juberlei Bacelo, do Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre, afirma que assaltos a banco ocorrem
com freqüência porque os bancos não cumprem a legislação
corretamente. Para ele, os bancos deveriam investir mais em
segurança (In: http://www.fetecsp.org.br/index.php). Na medida em
que a lei virá acompanhada de sanção para o banco infrator,
entendemos que, bem fiscalizada, a norma preconizada poderá, de
fato, concorrer para a existência de mais segurança no ambiente
bancário.

Verificamos, portanto, que o projeto de lei em estudo é medida
capaz de contribuir para a melhoria dos indicadores de segurança
pública, especificamente combatendo os numerosos crimes cuja
ocorrência está associada a operações bancárias.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.610/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.098/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.098/2008
altera dispositivos da Lei nº 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM - e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008, o projeto foi
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a
4.

Cabe a esta Comissão examinar o mérito da proposta, nos termos
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise, conforme anuncia a sua ementa, altera

dispositivos da Lei nº 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o IPSM e
dá outras providências.

Embora matéria de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a
proposta contou com a expressa adesão dos Comandantes-Gerais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Diretor-Geral do
Instituto da Previdência dos Servidores Militares do Estado.

A intenção é fazer a adequação da mencionada lei às disposições
das Leis Federais nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefício da Previdência Social, e nº 9.278, de 10/5/96, que regula o §
3º do art. 226 da Constituição da República. Além disso, segundo
pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça para o 1º
turno, a proposição está em harmonia com as normas da Lei
Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o regime próprio de
previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado e
dá outras providências. Também não destoa da regra inserta na
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Emenda à Constituição da República nº 18, de 5/2/98, que
desvinculou o militar da categoria servidor público.

Destacam-se, no conjunto das alterações promovidas, a alteração
do art. 10, que estabelece o rol de dependentes do segurado, em
ordem preferencial e excludentemente, para fins de prestação
previdenciária, do art.15, que dispõe sobre o auxílio-natalidade, e do
art. 23, que trata do valor global da pensão e do seu limite mínimo.

Conforme a manifestação da citada Comissão de Constituição e
Justiça, “a alteração proposta para o art. 10 é significativa e
necessária, pois confere ao referido dispositivo mais clareza e
objetividade. (...) A nova redação que se propõe introduziu a pessoa
do enteado e redefiniu a condição de companheiro, em conformidade
com o ordenamento constitucional (...). Consoante o que determina o
§ 2º do art. 16 da Lei Federal nº 2.813, de 1991, o enteado foi
equiparado, junto com o tutelado, como dependente de primeira
classe, concorrendo, em grau de igualdade, com os filhos e o cônjuge
ou companheiro do segurado. (...) Com relação à pessoa do
companheiro, cabe assinalar os comentários de José Afonso da Silva
(...). Segundo o eminente professor, ‘a entidade familiar fundada no
casamento, portanto, não é mais a única consagrada pelo direito
constitucional e, por conseqüência, pela ordem jurídica em geral,
porque é da constituição que irradiam os valores normativos que
imantam todo o ordenamento jurídico’. Sobre a união estável a que se
refere o § 3º do art. 226, José Afonso da Silva destaca a Lei nº 9.278,
de 1996, que qualifica de ‘conviventes’ homem e mulher em união
estável, ao passo que o Código Civil qualifica de companheiros.”.

Ainda com relação ao art. 10, fica estabelecido o dever de
comprovação da dependência econômica nos casos em que
especifica, a fim de impedir que segurados tentem inscrever supostos
dependentes que, de fato, não vivem sob suas expensas, como
beneficiários do sistema previdenciário.

Também com referência ao assunto ora em pauta, houve a
introdução do art. 10-A, a conter redação que acompanha os
dispositivos consagrados no Regime Geral de Previdência Social e no
Regime Próprio de Previdência do Estado. Tal artigo preenche lacuna
deixada pela lei, pois estabelece as condições para a perda da
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qualidade de dependente. A inserção do art. 10-B, também
importante, tem por fim tornar exigível o recadastramento anual dos
beneficiários, seguindo o exemplo da Lei Complementar nº 64, de
2002.

Quanto à alteração sugerida para o art. 15, trata-se de medida
baseada no entendimento de que o direito ao auxílio-natalidade reside
no nascimento do filho do segurado, independentemente da condição
de o cônjuge ou companheiro estar inscrito no IPSM.

Já a redação do art. 23 vem para estabelecer que o valor global da
pensão será igual ao estipêndio de benefício do segurado, ao passo
que o parágrafo único do referido artigo traz importante garantia para
o militar e sua família, ao prescrever que a pensão não poderá ter
valor total inferior ao salário mínimo. Por meio da redação do § 2º, fica
estabelecido que o cônjuge divorciado, o separado judicialmente ou
de fato e o ex-companheiro que percebiam pensão de alimentos
concorrerão à pensão em igualdade de condições com os
dependentes referidos no art. 10 da lei, regra esta prevista no art. 76,
§ 2º, da Lei Federal nº 8.213. No que diz respeito ao § 3º do art. 23,
fica determinado que o valor de cota de pensão correspondente às
pessoas de que trata o § 2º não poderá ser superior ao fixado na
respectiva sentença de concessão de alimentos.

Na Comissão de Constituição e Justiça, foram apresentadas ao
projeto quatro emendas.

Acatamos a Emenda nº 1 na forma da Subemenda nº 1,
apresentada na conclusão deste parecer com o intuito apenas de
aprimorar o texto no tocante à unicidade do regime de previdência
social para os militares. Por ser oportuno, trazemos à colação as
palavras do eminente professor de Direito Administrativo Celso
Antônio Bandeira de Mello, que assim esclarece a respeito da
entidade autárquica: “Constituindo-se em centros subjetivados de
direitos e obrigações distintos do Estado, seus assuntos são assuntos
próprios; seus negócios, negócios próprios; seus recursos, não
importa se oriundos de trespasse estatal ou hauridos como produto da
atividade que lhes seja afeta, configuram recursos e patrimônios
próprios, de tal sorte que desfrutam de ‘autonomia’ financeira, tanto
como administrativa; ou seja, suas gestões administrativa e financeira
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necessariamente são de suas próprias alçadas - logo,
descentralizadas.”(“Curso de Direito Administrativo”, 21ª edição,
Malheiros Editores, 2006, p.154).

Igualmente, acatamos a Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 1,
apresentada ao final, mediante consenso do Poder Executivo.

Por outro lado, a medida proposta na Emenda nº 3 representa uma
ingerência na autarquia IPSM, razão pela qual deixamos de acatá-la.

A Emenda nº 4, como apenas corrige erro material na citação de um
parágrafo inexistente, deve ser acolhida.

Finalmente, apresentamos, na conclusão deste parecer, as
Emendas nºs 5 a 7. A Emenda nº 5, por solicitação do Governador do
Estado, altera a alínea “a” do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.366, de
1990. Trata o referido dispositivo de especificar quais são os
segurados do IPSM em caráter compulsório. Nos termos da
mencionada Lei nº 10.366, a partir da sua vigência, o Juiz militar do
Tribunal de Justiça Militar do Estado perdeu a condição de segurado
compulsório, garantida esta para os atuais à época da edição da lei.

Com essa emenda, objetiva-se conceder tratamento isonômico aos
Juízes militares do Tribunal de Justiça Militar, o que vale dizer que
retorna a condição de segurado compulsório para o Juiz militar, com a
sua inscrição automática como contribuinte do IPSM.

As Emendas nºs 6 e 7 são convenientes e necessárias e constituem
demanda do Comando-Geral da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, além do Diretor-Geral do Instituto de Previdência
Social Militar, pelas seguintes razões.

A Emenda nº 6 corrige a redação original do § 1º do art. 10-A, a que
se refere o art. 1º da proposição, porquanto a forma proposta está em
desacordo com a nova redação apresentada para o art. 10, “caput”, da
Lei nº 10.366.

Outrossim, a Emenda nº 7 acrescenta a expressão “enteado” à
redação do inciso III do art. 10-A, a que se refere o art. 1º da
proposição, consoante os princípios estabelecidos pela Lei nº 10.366.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.098/2008 com a Emenda nº 1 na forma da Subemenda nº 1, com a
Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 1, com as Emendas nºs 4,
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da Comissão de Constituição e Justiça, e 5, 6 e 7, apresentadas a
seguir, e pela rejeição da Emenda nº 3.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. - Em consonância com o disposto no § 20 do art. 40 e no § 1º

do art. 42 da Constituição da República, que atribui a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, a
autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM - organiza-se com base na autonomia
administrativa, financeira e orçamentária.”

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ...- Fica assegurado aos militares de que trata o art. 18 da Lei

Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, o direito à percepção
retroativa dos rendimentos relativos ao período compreendido entre a
exclusão da Polícia Militar e a reinclusão junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais, considerando, para efeitos de
cálculo, a remuneração do cargo atual ou posto que ocupavam na
data da exclusão.”.

EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ...- A alínea ‘a’, do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.366, de 28 de

dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 3º - (...)
I - (...)
a) o militar da ativa, da reserva remunerada, o reformado e o Juiz

militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.’.”.
EMENDA Nº 6

Dê-se ao § 1º do art. 10-A, a que se refere o art. 1º, a seguinte
redação:

“Art. 10-A - (...)
"§ 1º - Fica o IPSM autorizado a manter como dependente, para fins

exclusivos de assistência à saúde, o filho solteiro, maior de vinte e um
anos, enquanto estudante regularmente matriculado, até a idade de
vinte e quatro anos, desde que comprovada a dependência
econômica.".
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EMENDA Nº 7
Dê-se ao inciso III do art. 10-A a que se refere o art. 1º, a seguinte

redação:
“Art. 10-A - (...)
III - para o filho, enteado ou irmão:”.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas - Weliton Prado - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.177/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.177/2008, do Governador do Estado, dispõe
sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Direitos Humanos.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da
proposição.

Fundamentação
Segundo expõe o Governador do Estado na mensagem que

encaminha o projeto em epígrafe a esta Casa, o País “caracteriza-se
pela diversidade étnica, cultural, social e econômica, em função do
que, ao longo de nossa História, registram-se violações aos direitos
fundamentais do cidadão. Nesse contexto, propõe-se agora a criação
do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, para o
implemento de políticas públicas de combate à referida discriminação.
Como se verá, o Conselho a ser criado viabilizará a implantação de
políticas públicas objetivando a eliminação das desigualdades e
garantindo representatividade a minorias historicamente
discriminadas, representadas pelos movimentos negros e de outras
etnias”.

Nos termos do art. 1º, o Conselho Estadual de Promoção da
Igualdade Racial - Conepir - será órgão colegiado de caráter
consultivo, deliberativo e propositivo, que irá integrar  a estrutura
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orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -
Sedese. Sua finalidade central será propor políticas, em âmbito
estadual, que promovam a igualdade racial no que concerne aos
segmentos étnicos minoritários do Estado, com ênfase na população
negra, indígena e cigana, com o objetivo de combater as
discriminações raciais, reduzir as desigualdades sociais, econômicas,
financeiras, políticas e culturais e ampliar o processo de participação
social.

Nos termos do art. 2º, são atribuídas ao Conepir, entre outras,
competências para formular critérios e parâmetros para a
implementação de políticas que assegurem o acesso à saúde, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à assistência
social aos negros e a outros segmentos étnicos da população mineira.
Visa-se à proposição de estratégias de avaliação, acompanhamento e
fiscalização, bem como à participação do Conselho no processo
deliberativo para formular as diretrizes das políticas de promoção da
igualdade racial, fomentando a inclusão da dimensão racial nas
políticas públicas desenvolvidas em âmbito estadual e a realização de
estudos, debates e pesquisas sobre a situação da população negra,
indígena e cigana e de outros segmentos étnicos da população de
Minas Gerais. O Conselho deverá elaborar seu regimento interno e
seu estatuto eleitoral. Observa-se que, no campo deliberativo, as
decisões do Conselho têm efeito interno.

De acordo com o art. 3º, o Conselho, com composição paritária entre
o poder público e a sociedade civil, contará com 20 membros e
respectivos suplentes, designados pelo Governador do Estado, entre
os quais 10 representantes de órgãos governamentais, a saber:
Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de
Cultura, de Defesa Social, de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, de Desenvolvimento Social, de Educação, de Esportes e da
Juventude, de Planejamento e Gestão e de Saúde e Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -; e 10 representantes de
entidades da sociedade civil organizada, com atuação estadual ou
regional, a serem eleitos por processo eleitoral regulamentado através
de decreto.

Nos termos do § 1º do citado dispositivo, as entidades da sociedade



296

civil deverão ter representação regional em pelo menos três
Municípios e estar constituídas há, pelo menos, dois anos. Já o § 2º
determina que os mandatos dos representantes da sociedade civil
pertencem às entidades a que estejam vinculados, de modo que o
desligamento das entidades implica a extinção do mandato.
Consoante o § 3º, o Ministério Público participará das reuniões do
Conselho como convidado, em caráter permanente, sem direito a
voto. O § 4º permite que as Secretarias de Estado sem representação
no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial participem,
como convidadas, em reuniões que tratem de temas relacionados com
sua área de atuação. Os §§ 5o e 6o determinam que o mandato dos
Conselheiros será de três anos, admitindo- se uma única recondução,
sendo que o exercício da função será considerado de interesse
público relevante e não será remunerado a nenhum título.

Na forma do art. 4º, a eleição da Mesa do Conselho Estadual de
Promoção da Igualdade Racial, composta pelo Presidente, pelo Vice-
Presidente e pelo Secretário-Geral, será realizada entre seus
membros, para mandatos com duração de um ano, admitindo-se uma
única recondução, observado o prazo limite do mandato de
representação no Conselho. Os mandatos dos membros da diretoria
serão exercidos com alternância entre representantes da sociedade
civil e representantes governamentais. O assessoramento e o apoio
técnico necessários ao funcionamento do Conselho ficarão sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Nas disposições finais da proposta, o art. 7º permite que os
conselhos municipais de promoção da igualdade racial, de comum
acordo, indiquem dois Conselheiros Municipais, representantes da
sociedade civil, para concorrer a uma vaga no Conepir, nos termos do
regulamento do processo eleitoral. Tal regra parece ser de difícil
aplicação, já que o Estado tem hoje mais de 800 Municípios. Ainda
que não se saiba ao certo quantos deles têm conselhos dessa
natureza, é difícil imaginar acordo tão amplo que permita a seleção de
duas pessoas. Além disso, é possível que existam conselhos com
natureza híbrida, caso em que não seria possível definir com precisão
se eles teriam prerrogativa para concorrer a essa indicação. Ademais,
se esses candidatos representam a sociedade civil, eles não devem
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ser indicados por conselhos municipais, que são órgãos públicos.
Embora o problema ora detectado tangencie, fortemente, o mérito da
proposta, ele contraria o princípio da razoabilidade. Por essas razões,
propomos a supressão do art. 7º. Esclareça-se que o decreto
mencionado no inciso II do art. 3º poderá prever regra que assegure a
participação de representantes da sociedade civil que atuem em
conselhos municipais, desde que preencham as exigências da lei.

O art. 8º prevê os meios pelos quais será efetivada a política de
promoção da igualdade racial elaborada pelo Conepir. São programas
e serviços sociais básicos de educação, saúde, esporte, cultura, lazer,
capacitação profissional e outros que assegurem a plena inserção
socioeconômica dos cidadãos excluídos por razões étnicas, com
ênfase nas comunidades negra, indígena e cigana, bem como
programas de assistência social em caráter supletivo aos
mencionados anteriormente e programas de ações afirmativas. Por
motivos relacionados à técnica legislativa, alteramos a posição do
dispositivo na proposição, no Substitutivo nº 1, apresentado ao final.

O art. 9º revoga o Decreto nº 12.262, de 23/7/96, que instituiu o
Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade
Negra. Para evitar que a lei se ponha no lugar do decreto, o que
ofende o princípio da separação de Poderes, inserto no art. 2º da
Constituição da República, tal regra deve ser suprimida, por meio do
Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.177/2008 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade

Racial - Conepir, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e
propositivo, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social - Sedese.

Parágrafo único - O Conepir tem como finalidade geral propor
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políticas, em âmbito estadual, que promovam a igualdade racial no
que concerne aos segmentos étnicos minoritários do Estado, com
ênfase na população negra, indígena e cigana, com vistas a combater
as discriminações raciais, reduzir as desigualdades sociais,
econômicas, financeiras, políticas e culturais e ampliar o processo de
participação social.

Art. 2º - Compete ao Conepir:
I - formular critérios e parâmetros para a implementação de políticas

que assegurem o acesso à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização e à assistência social aos negros e a outros
segmentos étnicos da população do Estado;

II - propor estratégias de avaliação, acompanhamento e fiscalização,
bem como participar do processo deliberativo de diretrizes das
políticas de promoção da igualdade racial, fomentando a inclusão da
dimensão racial nas políticas públicas desenvolvidas em âmbito
estadual;

III - realizar estudos, debates e pesquisas sobre a situação da
população negra, indígena e cigana e de outros segmentos étnicos da
população do Estado;

IV - zelar pela diversidade cultural da população mineira,
especialmente pela preservação da memória e das tradições africanas
e afro-brasileiras, indígenas, ciganas e dos quilombolas, constitutivas
da formação histórica e social do povo mineiro;

V - acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados ou
ameaçados de violação por discriminação racial e demais formas de
intolerância;

VI - propor, em parceria com organismos governamentais e não
governamentais, nacionais e internacionais, a identificação de
sistemas de indicadores com o objetivo de estabelecer metas e
procedimentos, com base nesses índices, para monitorar a aplicação
das atividades relacionadas com a promoção da igualdade racial no
Estado;

VII - definir suas diretrizes e programas de ação, em consonância
com os objetivos governamentais pactuados nos instrumentos de
planejamento, a saber: Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e Lei de
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Diretrizes Orçamentárias - LDO -;
VIII - elaborar seu regimento interno e seu estatuto eleitoral e decidir

sobre as alterações propostas por seus membros.
Parágrafo único - É facultado ao Conepir propor a realização de

seminários ou encontros regionais sobre temas constitutivos de sua
agenda, com organismos nacionais e internacionais, públicos e
privados.

Art. 3º - A política de promoção da igualdade racial, a ser elaborada
pelo Conepir, em consonância com os programas do governo do
Estado, será efetivada por meio de:

I - programas e serviços sociais básicos de educação, saúde,
esporte, cultura, lazer, capacitação profissional e outros que
assegurem a plena inserção socioeconômica dos cidadãos excluídos
por razões étnicas, com ênfase nas comunidades negra, indígena e
cigana;

II - programas de assistência social em caráter supletivo aos
previstos no inciso I, para aqueles que dela necessitarem;

III - programas de ações afirmativas.
Art. 4º - O Conepir, com composição paritária entre o poder público e

a sociedade civil, é integrado por vinte membros e respectivos
suplentes, designados pelo Governador do Estado, entre os quais:

I - um representante de cada um dos seguintes órgãos
governamentais:

a) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
b) Secretaria de Estado de Cultura;
c) Secretaria de Estado de Defesa Social;
d) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana;
e) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
f) Secretaria de Estado de Educação;
g) Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;
h) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
i) Secretaria de Estado de Saúde;
j) Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -;
II - dez representantes de entidades da sociedade civil organizada,

com atuação estadual ou regional, a serem eleitos por processo
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eleitoral regulamentado através de decreto.
§ 1º - As entidades a que se refere o inciso II deste artigo deverão

ter representação regional em pelo menos três Municípios e estar
constituídas há pelo menos dois anos.

§ 2º - O mandato dos representantes da sociedade civil pertence às
entidades a que estejam vinculados, ficando extinto na hipótese de o
representante se desligar da entidade.

§ 3º - O Ministério Público participará das reuniões do Conepir como
convidado, em caráter permanente, sem direito a voto.

§ 4º- As Secretarias de Estado sem representação no Conepir
poderão participar, como convidadas, em reuniões que tratem de
temas relacionados com sua área de atuação.

§ 5º - Os Conselheiros terão mandato de três anos, admitindo-se
uma única recondução.

§ 6º - O exercício da função de Conselheiro é considerado de
interesse público relevante e não será remunerado a nenhum título.

Art. 5º - A eleição da Mesa do Conepir, composta pelo Presidente,
pelo Vice-Presidente e pelo Secretário-Geral, será realizada entre
seus membros, para mandatos com duração de um ano, admitindo-se
uma recondução, observado o prazo limite do mandato de
Conselheiro.

Parágrafo único - O mandato dos membros da diretoria será
exercido com alternância entre representantes da sociedade civil e
representantes governamentais, conforme dispuser o regimento
interno e o estatuto eleitoral do Conepir.

Art. 6º - O regimento interno do Conepir, que disciplinará sua
organização, seu funcionamento e as competências do Presidente, do
Vice-Presidente e do Secretário-Geral, será elaborado pelos membros
do Conselho no prazo de noventa dias contados da posse da primeira
diretoria.

Parágrafo único - A aprovação e eventuais alterações do regimento
interno do Conepir serão formalizadas por deliberação, na forma da
lei.

Art. 7º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social prestará
assessoramento e apoio técnico ao Conselho Estadual de Promoção
da Igualdade Racial.
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Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 221/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 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 2.451/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Teófilo Otôni um imóvel com área de 12.755m², situado
no lugar denominado Baixinha, nesse Município, registrado sob o nº
25.469, a fls. 35v do Livro 3-AB, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Teófilo Otôni.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de imóveis públicos. 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, em seu art. 17,
impõe, além da referida autorização, a necessidade de interesse
público devidamente justificado.

Assim, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a área a ser
doada destina-se ao funcionamento da praça de esportes e à
regularização da área, em consonância com o interesse da
comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
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de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.451/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.452/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 222/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Medina o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 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 2.452/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Medina imóvel constituído de terreno com área de
10.000m², situado na Fazenda Santo Antônio, nesse Município,
registrado sob o nº 2.697, a fls. 21 do Livro 3-F, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Azul. O referido imóvel foi
incorporado ao patrimônio do Estado em 1950 por doação de
particulares, 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, que
impõe, além da referida autorização, a necessidade de existência de
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interesse público devidamente justificado. Essa exigência está
plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo único do
art. 1º do projeto, a saber, o imóvel destina-se ao funcionamento da
Escola Municipal Santo Antônio.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não for utilizado com a finalidade estipulada.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do
projeto de lei em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.452/2008.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.453/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 223/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Araxá o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/6/2008 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 2.453/2008 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Araxá imóvel com área de 1.188m²,
situado na Rua Calimério Guimarães, nesse Município, e registrado
sob o nº 20.245, a fls. 285 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araxá.

O art. 18 da Constituição mineira estabelece a exigência de
autorização legislativa para alienação de patrimônio do Estado. No
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mesmo sentido, o inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, impõe
como requisito para a efetivação da transferência a autorização
parlamentar fundamentada no atendimento a interesse público.

Com relação a esse item, o parágrafo único do art. 1º do projeto
estabelece que o imóvel será utilizado para o funcionamento de
escola municipal, em atendimento à demanda escolar local. Ademais,
o art. 2º da proposição determina que o bem reverterá ao patrimônio
do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da data da escritura
pública de doação, não for utilizado com a finalidade estabelecida.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, redigida na parte conclusiva, que dá
nova redação ao “caput” do art. 1º para corrigir dado relativo à
localização do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.453/2008 com
a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Araxá o imóvel constituído de área com 1.188m² (mil cento e oitenta e
oito metros quadrados), situado na Rua Calimério Guimarães, no
Município de Araxá, registrado sob o nº 20.245, a fls. 285 do Livro 3-
Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araxá.”.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.454/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 224/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Vargem Grande do Rio Pardo
de Minas o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 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 2.454/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Vargem Grande do Rio Pardo de Minas um imóvel com
área de 10.000m², situado na Fazenda Água Fria, nesse Município, e
registrado sob o nº 761, a fls. 54 do Livro 3-A, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. 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, impõe,
além da referida autorização, a necessidade de interesse público
devidamente justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a
área a ser doada destina-se à implantação de programas
educacionais. Portanto, esse propósito está em consonância com o
interesse daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.454/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.456/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 226/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do Pará o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 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 2.456/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Conceição do Pará um imóvel com área de 10.000m² ,
situado no lugar denominado Morro Agudo, naquele Município,
registrado sob o nº 20.637, a fls. 300 do Livro 3-F-1, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

O referido bem foi doado ao Estado por particulares em 1955, para
edificação de um prédio com o intuito de abrigar escola rural.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de imóveis públicos. 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, impõe,
além da referida autorização, a necessidade de interesse público
devidamente justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a
área a ser doada se destina ao funcionamento de centro comunitário,
em consonância com o interesse daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.456/2008 na
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forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.474/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 227/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/6/2008 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 2.474/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar à União
uma área de 3.600m², a ser desmembrada de um terreno com área
total de 22.500m², situado na Rua Guarapari, 1.355, no Bairro Santo
Elói, no Município de Coronel Fabriciano, e registrado sob o nº 40.603
do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel
Fabriciano.

A matéria deve observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige
autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio
de bens públicos. 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, impõe, além da referida autorização, a
necessidade de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1º do projeto, pois o imóvel se destina à
construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca de Coronel
Fabriciano.

Ainda, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo
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de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, para
identificar a parte a ser doada em Anexo e adequar o texto a técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.474/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União uma área

de 3.600,00m² (três mil e seiscentos metros quadrados), conforme
descrição contida no Anexo desta lei, situada na Rua Guarapari,
1.355, no Bairro Santo Elói, no Município de Coronel Fabriciano, a ser
desmembrada de um terreno com área total de 22.500m² (vinte e dois
mil e quinhentos metros quadrados), registrado sob o n° 40.603 do
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel
Fabriciano.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca
de Coronel Fabriciano.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações:

pela frente, com a Rua Guarapari, por 40m (quarenta metros); pela
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lateral direita, com a Rua José Ferreira Gomes, por 90m (noventa
metros); pela lateral esquerda, com a Escola Estadual Padre José
Maria de Man, por 90m (noventa metros) e, pelos fundos, com a Rua
Wilkie Barros, por 40m (quarenta metros), perfazendo a área total de
3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11/2007

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 visa a alterar o art.
174 da Constituição do Estado.

Aprovada em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, foi a matéria
remetida a esta Comissão Especial para receber parecer em 2º turno,
nos termos do art. 111, combinado com o art. 189 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 visa a acrescentar

parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado, estabelecendo
regras para a transição dos governos municipais após as eleições.
Para tanto, o Chefe do Poder Executivo Municipal designará uma
comissão de transição indicada pelo candidato eleito para o cargo de
Prefeito, visando a promover o acesso às informações relativas às
contas públicas, aos programas e aos projetos do governo municipal e
preparar os atos de iniciativa do novo Prefeito.

A matéria foi sobejamente discutida nesta Comissão, no 1º turno, a
partir do Substitutivo nº 1, apresentado pelo relator, que buscou
conciliar a intenção dos autores da proposição com a autonomia
municipal assegurada na Constituição da República. Assim, se
aprovada esta proposta, a Carta Magna do Estado passará a
determinar que os Municípios disciplinem a transição de governo após
a eleição de um novo Prefeito, de forma que fica a cargo da
municipalidade a definição das regras que deverão disciplinar esta
matéria.

A alternativa adotada por esta Comissão e aprovada na votação em
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1º turno, em Plenário, tem duplo mérito. Por um lado, os Municípios
poderão adotar diferentes regras para disciplinar a matéria, de modo
que, com o tempo, poderão ser identificados os méritos e as
deficiências de cada forma estabelecida para disciplinar a transição de
governo, permitindo o aperfeiçoamento da legislação a partir da troca
de experiências. Por outro lado, o fato de estabelecer que os
Municípios disciplinem a matéria, além de respeitar a autonomia
destes entes federativos, estimula o debate da matéria nas câmaras
municipais, nas prefeituras e nos demais espaços públicos locais, o
que provavelmente terá um efeito mais virtuoso do que a definição, na
Constituição Estadual, da obrigatoriedade da formação das referidas
comissões nos Municípios.

Registre-se, a propósito, que muitos Municípios já disciplinaram a
matéria, como, por exemplo, Sabará, e cópia de sua legislação sobre
o assunto foi encaminhada a esta Comissão pelo Deputado Wander
Borges, que a sancionou quando era Prefeito daquele Município.

Ratificamos, pois, o entendimento adotado em 1º turno, uma vez que
não há reparos a fazer na proposição em exame.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação, em 2º turno,

da Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 na forma do
vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Weliton

Prado - Dalmo Ribeiro Silva.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 174 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 1º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 2º:
“Art. 174 - (...)
§ 1º - A equipe de transição de governo indicada pelo candidato

eleito terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas,
aos programas e aos projetos de governo, nos termos de lei
municipal.”.
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Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 734/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.204/2005, visa a
instituir o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no Estado.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a instituir o Certificado-Inclusão e o
Selo-Inclusão no Estado, destinados à pessoa física ou jurídica que
adaptar suas edificações e treinar seus funcionários, eliminando as
barreiras arquitetônicas e sociais, a fim de garantir o acesso das
pessoas com deficiência física ou idosas.

Promover a acessibilidade tem sido uma preocupação do governo e
da sociedade nas últimas décadas. Várias obras foram efetuadas nos
espaços públicos a fim de eliminar obstáculos arquitetônicos, com
vistas a permitir que todas as pessoas participem das atividades
oferecidas à comunidade e utilizem produtos e serviços.

A concessão de certificado e de selo tem o propósito de atestar que
determinado produto ou serviço atende a padrões de qualidade
previamente fixados. No caso em exame, concede-se o certificado a
instituições que cumprem a lei, uma vez que adaptar os espaços de
circulação de prédios públicos e privados às necessidades das
pessoas com deficiência é exigência legal, e não, ato de
benevolência. Uma vez que obedecer à lei é obrigação, não cabe o
reconhecimento do Estado a cidadãos ou pessoas jurídicas
simplesmente por cumprirem o que ela determina.

Em decorrência disso, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou, em seu parecer para o 1º turno, o Substitutivo nº 1,
passando a homenagear, por meio de certificado, as pessoas físicas
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ou jurídicas que promovam pesquisa tecnológica e desenvolvimento
experimental no âmbito da medicina preventiva e terapêutica,
publiquem e divulguem seus resultados e produzam equipamentos
especializados destinados ao uso de pessoas com deficiência.
Consideramos importantes as alterações propostas em defesa desse
grupo em nosso Estado e ratificamos o parecer favorável à proposição
que exaramos no 1º turno.

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

734/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho -

Gláucia Brandão.
PROJETO DE LEI Nº 734/2007

(Redação do Vencido)
Institui o Certificado Inclusão Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Certificado Inclusão Social, a ser concedido,

anualmente, à pessoa física ou jurídica que colabore para a
viabilização da autonomia tecnológica nacional, especialmente no
campo da pesquisa tecnológica e desenvolvimento experimental no
âmbito da medicina preventiva e terapêutica, publique e divulgue seus
resultados e produza equipamentos especializados destinados ao uso
da pessoa portadora de deficiência ou de mobilidade reduzida.

§ 1º - O certificado de que trata esta lei será concedido pelo
Governador do Estado, na presença dos Presidentes do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e
do Conselho Estadual do Idoso.

§ 2º - Decreto fixará a relação dos agraciados e a data da concessão
do certificado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.716/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº
1.716/2007 dispõe sobre a prática de educação física nas escolas
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públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação.
Aprovado no 1º turno, com as Emendas nºs 2 e 3, apresentadas por

esta Comissão, vem agora o projeto para análise no 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, VI, “a”, ambos do
Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
A proposição em análise pretende substituir a Lei nº 11.030, de

2004, que dispõe sobre a prática de educação física na rede estadual
de ensino, propondo aperfeiçoamentos diversos em seu texto, tais
como a ampliação do alcance do diploma legal à rede privada e o
estabelecimento de uma carga horária semanal mínima para a
disciplina, entre outros.

Esta Comissão, quando da emissão de seu parecer no 1º turno,
analisou aprofundadamente a matéria, e apresentou Emendas nºs 2 e
3, que foram aprovadas em Plenário. A Emenda nº 2 visou a
compatibilizar o projeto com as diretrizes curriculares nacionais e a
Emenda nº 3 teve a função de resgatar o conteúdo original do art. 3º e
de prever mecanismos para atendimento de situações fáticas que
podem ocorrer no âmbito de aplicação da futura norma, mais
especificamente, fixar os procedimentos a serem adotados diante da
eventual falta de profissional habilitado para a oferta da disciplina
educação física.

Entendemos que a nova legislação estadual suprirá as normas
gerais de forma mais adequada, de maneira a garantir que a inclusão
da educação física no núcleo comum dos currículos das escolas
públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação seja feita em
bases seguras e em conformidade com os critérios e a metodologia
recomendados pelos órgãos competentes e com a legislação federal
vigente.

Nessa oportunidade, apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido no 1º
turno, para explicitar que o professor de educação física habilitado na
modalidade de licenciatura está apto a compor as equipes
responsáveis pelos jogos escolares no Estado.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.716/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno com a
Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte § 1º ao art. 3º, passando seu parágrafo

único a vigorar como § 2º:
"Art. 3º - (...)
§ 1º - O docente habilitado em educação física, na modalidade de

licenciatura plena, poderá integrar as equipes responsáveis pela
realização de jogos escolares e outras atividades afins.”.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - Carlin Moura - Ana

Maria Resende.
PROJETO DE LEI Nº 1.716/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a prática de educação física nas escolas públicas e

privadas do Sistema Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A educação física integra a proposta pedagógica das

escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação e é
disciplina obrigatória de todas as séries ou anos dos ciclos dos níveis
fundamental e médio de ensino.

Art. 2º - A educação física será ministrada em cada um dos turnos
de funcionamento da escola com carga horária mínima de duas aulas
semanais.

Parágrafo único - É facultada a oferta da disciplina nos contraturnos
de matrícula dos alunos, desde que assegurada a sua freqüência
pelos estabelecimentos de ensino.

Art. 3º - São reservados ao detentor de diploma de curso superior de
graduação em educação física, na modalidade de licenciatura plena, o
exercício da docência e a orientação prática da disciplina de que trata
esta lei, observada a legislação federal pertinente, em especial o
disposto no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Parágrafo único - Para suprir eventual falta de profissional habilitado
nos termos do “caput” deste artigo, os órgãos competentes do
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Sistema Estadual de Educação, na organização do quadro de pessoal
e na designação para o exercício de função pública na rede estadual
de ensino, fixarão critérios alternativos para preenchimento das vagas
de professor de educação física, em consonância com as diretrizes
emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, e adotarão as
medidas necessárias para o provimento definitivo dos cargos por
concurso público.

Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.579/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em epígrafe

altera o valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma original e vem agora à
Mesa, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme já se frisou quando do exame da matéria no 1º turno, a

medida proposta está em estrita consonância com a atual política de
capacitação e qualificação do corpo funcional desta Casa, uma vez
que a eficácia da ação pública está diretamente relacionada não
apenas com o potencial dos recursos humanos alocados no serviço,
mas também com seu nível de comprometimento para o alcance das
metas estabelecidas pela instituição.

Nos termos do art. 1° do projeto, o valor do índice  básico utilizado
para o cálculo dos vencimentos dos servidores da Assembléia
Legislativa, que atualmente é de R$346,39, passa a ser de R$381,03,
representando um aumento na ordem de 10% nos valores desses
vencimentos.

O aumento de despesa decorrente dessa recomposição
remuneratória, por sua vez, em nada compromete o equilíbrio fiscal
nem as metas orçamentárias estabelecidas, devendo-se ressaltar que
os gastos da Assembléia Legislativa com pessoal se encontram bem
abaixo dos parâmetros impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Sendo assim, a medida é conveniente e oportuna, razão pela qual
somos por sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.579/2008 no 2°turno, na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Alencar da

Silveira Jr. - Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 82/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 82/2007, de autoria do Deputado  Weliton Prado,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Pedra Branca, 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° 82/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Pedra Branca, 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 Ass ociação

Comunitária dos Moradores do Bairro Pedra Branca, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 400/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 400/2007, de autoria do Deputad o Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a entidade
denominada Missão Criança, com sede no Município de Uberlândia,
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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° 400/2007
Declara de utilidade pública a entidade Missão Criança, 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 Missão

Criança, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 930/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 930/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2° tur no, 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° 930/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios de Belo Horizonte

e Contagem a área que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos Municípios de

Belo Horizonte e Contagem a área destinada ao Conjunto
Habitacional do Bairro Confisco, situada nesses Municípios.

Parágrafo único - A doação da área a que se refere o “caput” deste
artigo objetiva a regularização dominial de seus ocupantes.
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Art. 2° - O levantamento topográfico e cadastral do s lotes e
ocupantes da área a que se refere o art. 1° será ex ecutado pelo
Município onde estiverem localizados, cabendo também ao respectivo
Município arcar com os encargos financeiros destinados à regularização
fundiária e à titularização dos lotes e moradias.

Art. 3° - A área 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, o Município onde estiver situada não
cumprir a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.397/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.397/2007, de autoria do Deput ado Dinis
Pinheiro, que dá nova redação ao inciso V do art. 2° da Lei n° 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, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1  ao vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.397/2007
Altera os arts. 2° e 4° da Lei n° 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. 1° - O inciso V do art. 2° da Lei n° 13.449, d e 10 de janeiro de

2000, alterado pela Lei n° 16.295, de 31 de julho d e 2006, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° - (...)
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos,
Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da Lapa e do Distrito de
Venda Nova, pertencente ao Município de Belo Horizonte, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de
comércio exterior, de cargas e serviços e a atividades
complementares a estas;".

Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 13 .449, de 2000, o
seguinte parágrafo único:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - As medidas previstas no inciso I do “caput” deste

artigo poderão ser estendidas a outras localidades, além das referidas
no inciso V do art. 2° desta lei, desde que identif icada, pelo Poder
Executivo, a necessidade de ampliação e capacitação do parque
aeronáutico de Minas Gerais.”.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a deson erar as entradas
procedentes do exterior, ocorridas a partir do início do exercício fiscal
em que se der a publicação desta lei, de partes e peças destinadas à
manutenção aeronáutica em Minas Gerais, bem como a excluir o
correspondente crédito tributário formalizado no mesmo período.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.652/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.652/2007, de autoria do Deput ado Hely
Tarqüínio, que declara de utilidade pública o Asilo de São Vicente de
Paulo de Guimarânia, com sede no Município de Guimarânia, 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° 1.652/2007

Declara de utilidade pública o Asilo de São Vicente de Paulo de
Guimarânia, com sede no Município de Guimarânia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asi lo de São Vicente

de Paulo de Guimarânia, com sede no Município de Guimarânia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.765/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.765/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores do Município de Campestre, com sede no Município de
Campestre, 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° 1.765/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

do Município de Campestre, com sede no Município de Campestre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores do Município de Campestre, com sede no
Município de Campestre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.868/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.868/2007, de autoria do Deput ado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de Estrela do Indaiá, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.868/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Estrela do Indaiá, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Estrela do Indaiá, com sede
nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.894/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.894/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil São
Sebastião, com sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.894/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil São

Sebastião, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação

Infantil São Sebastião, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Fábio

Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.944/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.944/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que declara de utilidade pública a entidade Nasce-Núcleo de
Ação Social Caminhos da Esperança, com sede no Município de
Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.944/2007
Declara de utilidade pública a entidade Núcleo de Ação Social

Caminhos da Esperança - Nasce -, com sede no Município de
Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Núcleo de

Ação Social Caminhos da Esperança – Nasce –, com sede no
Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.109/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.109/2008, de autoria do Deput ado Paulo

Guedes, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Olhos d'Água do Oeste, 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° 2.109/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Olhos d'Água do Oeste, com sede no Município de
João Pinheiro.

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

Desenvolvimento Comunitário de Olhos d’Água do Oeste, com sede
no Município de João Pinheiro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.127/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.127/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Centro Infantil Missão de
Misericórdia Malta/Brasil, 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° 2.127/2008
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Missão de Misericórdia
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Malta/Brasil, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Infantil Missão

de Misericórdia Malta/Brasil, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.136/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.136/2008, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública a entidade AME - Associação
Mensagem de Esperança, com sede no Município de Muriaé, 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° 2.136/2008
Declara de utilidade pública a Associação Mensagem de Esperança

- AME -, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada  de  utilidade  pública a Associação

Mensagem de Esperança - AME -, com sede no Município de Muriaé.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.169/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.169/2008, de autoria do Deput ado Walter
Tosta, que declara de utilidade pública a Associação Ubaense de
Paraplégicos, com sede no Município de Ubá, foi aprovado em turno
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único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.169/2008
Declara de utilidade pública a Associação Ubaense de Paraplégicos,

com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Ubaense

de Paraplégicos, com sede no Município de Ubá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.221/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.221/2008, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública a Associação Batista
Shalom Adonay, com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.221/2008
Declara de utilidade pública a Associação Batista Shalom Adonay,

com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Batista

Shalom Adonay, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
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Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio
Franco - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.223/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.223/2008, de autoria do Deput ado Paulo

Cesar, que declara de utilidade pública a entidade Movimento Social
Vida Feliz, com sede no Município de Janaúba, 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° 2.223/2008
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Social Vida Feliz,

com sede no Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento

Social Vida Feliz, com sede no Município de Janaúba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.225/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.225/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Círculo Ítalo-Brasileiro
de Monte Sião, 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° 2.225/2008
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Declara de utilidade pública o Círculo Ítalo-Brasileiro de Monte Sião,
com sede no Município de Monte Sião.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cír culo Ítalo-Brasileiro

de Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.226/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.226/2008, de autoria do Deput ado Adalclever
Lopes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
São João do Oriente, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.226/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São João

do Oriente, com sede no Município de São João do Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.227/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.227/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Bem Viver
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de Apoio à Comunidade, 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° 2.227/2008
Declara de utilidade pública a Associação Bem Viver de Apoio à

Comunidade, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Bem Viver

de Apoio à Comunidade, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.228/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.228/2008, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Arantina, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.228/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Arantina, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Arantina, com sede nesse
Município.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.235/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.235/2008, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que declara de utilidade pública a Associação Monsenhor
Antônio Xavier Rodrigues, 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° 2.235/2008
Declara de utilidade pública a Associação Monsenhor Antônio Xavier

Rodrigues, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Monsenhor

Antônio Xavier Rodrigues, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.236/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.236/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
e Amigos dos Bairros São Miguel e Sílvio Santiago - Amabamss -,
com sede no Município de Salinas, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos



330

do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.236/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos
dos Bairros São Miguel e Sílvio Santiago - Amabamss -, com sede no
Município de Salinas.

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

Moradores e Amigos dos Bairros São Miguel e Sílvio Santiago -
Amabamss -, com sede no Município de Salinas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.240/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.240/2008, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Ação Social Nossa
Senhora Aparecida do Mantiqueira - Creche Benedita Hilídia da Silva
Rezende, 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° 2.240/2008
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Nossa Senhora

Aparecida do Mantiqueira - Creche Benedita Hilídia da Silva Rezende,
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 Ação Social

Nossa Senhora Aparecida do Mantiqueira – Creche Benedita Hilídia
da Silva Rezende, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.241/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.241/2008, de autoria do Deput ado Zezé
Perrella, que declara de utilidade pública a Creche das Rosinhas, 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° 2.241/2008
Declara de utilidade pública a Creche das Rosinhas, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che das Rosinhas,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.244/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.244/2008, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Cristais,
com sede no Município de Cristais, 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° 2.244/2008

Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina de Cristais,
com sede no Município de Cristais.

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

de Cristais, com sede no Município de Cristais.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.247/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.247/2008, de autoria do Deput ado Sargento
Rodrigues, que declara de utilidade pública o Grupo Beneficente
Robinson Crusoé, com sede no Município de Pedro Leopoldo, 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° 2.247/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Beneficente Robinson Crusoé,

com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Beneficente

Robinson Crusoé, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.249/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.249/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro Adeodato - Ambad -, com sede no Município de Santa Luzia,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.249/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Adeodato - Ambad -, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Moradores do Bairro Adeodato - Ambad -, com sede no Município de
Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.250/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.250/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Centro Integrado de Ação
Social Comunitária – Ciasc –, 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° 2.250/2008
Declara de utilidade pública a entidade Centro Integrado de Ação

Social Comunitária - Ciasc -, 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 ent idade Centro

Integrado de Ação Social Comunitária - Ciasc -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.257/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.257/2008, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
de Ação Social, Cultural e de Comunicação - Acascc -, com sede no
Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.257/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ação

Social, Cultural e de Comunicação - Acascc -, com sede no Município
de Formiga.

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

Comunitária de Ação Social, Cultural e de Comunicação - Acascc -,
com sede no Município de Formiga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Vanderlei

Jangrossi - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.259/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.259/2008, de autoria do Deput ado Leonardo
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Moreira, que declara de utilidade pública o Grupo Nova Geração
Matheus e Marcus, com sede no Município de Astolfo Dutra, 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° 2.259/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Nova Geração Matheus e

Marcus, com sede no Município de Astolfo Dutra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Nova Geração

Matheus e Marcus, com sede no Município de Astolfo Dutra.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.272/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.272/2008, de autoria do Deput ado Agostinho
Patrús Filho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Senhora dos Remédios, com sede no Município de
Senhora dos Remédios, 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° 2.272/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Senhora

dos Remédios, com sede no Município de Senhora dos Remédios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação



336

Comunitária de Senhora dos Remédios, com sede no Município de
Senhora dos Remédios.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.273/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.273/2008, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Vó
Margarida, com sede 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° 2.273/2008
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Vó Margarida,

com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária Vó

Margarida, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.284/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.284/2008, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores de Cordislândia, com sede no Município de
Cordislândia, 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° 2.284/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Cordislândia, com sede no Município de Cordislândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Moradores de Cordislândia, com sede no Município
de Cordislândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Vanderlei

Jangrossi - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.290/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.290/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – Apae – de Minas Novas, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.290/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Minas Novas, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Minas Novas, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
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Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Vanderlei
Jangrossi - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.293/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.293/2008, de autoria do Deput ado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a Fundação de Amparo à
Doença e à Pobreza, 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° 2.293/2008
Declara de utilidade pública a Fundação de Amparo à Doença e à

Pobreza, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de Amparo à

Doença e à Pobreza, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.294/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.294/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Amigos do Bairro Ovídio Guerra, com sede no Município de Lagoa
Santa, 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° 2.294/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos

do Bairro Ovídio Guerra, com sede no Município de Lagoa Santa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Amigos do Bairro Ovídio Guerra, com sede no
Município de Lagoa Santa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.304/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.304/2008, de autoria do Deput ado Chico Uejo,
que declara de utilidade pública a Obra Unida de São Gotardo da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de São
Gotardo, 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° 2.304/2008
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida de São Gotardo

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
São Gotardo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Unida

de São Gotardo da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de São Gotardo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.306/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.306/2008, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Vale Viver de
Promoção Social, com sede no Município de Águas Formosas, 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° 2.306/2008
Declara de utilidade pública a Associação Vale Viver de Promoção

Social, com sede no Município de Águas Formosas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Vale Viver

de Promoção Social, com sede no Município de Águas Formosas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.308/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.308/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural e
Urbana do Distrito de Monsenhor Izidro - Acrumi -, com sede no
Município de Itaverava, 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° 2.308/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural e

Urbana do Distrito de Monsenhor Izidro – Acrumi –, com sede no
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Município de Itaverava.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Rural e Urbana do Distrito de Monsenhor Izidro – Acrumi
–, com sede no Município de Itaverava.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.309/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.309/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Centro de Promoção Humana
Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Preto, 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° 2.309/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Promoção Humana

Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Promoção

Humana Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.312/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.312/2008, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Lions Clube de Coromandel, com
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sede no Município de Coromandel, 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° 2.312/2008
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Coromandel, com

sede no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lio ns Clube de

Coromandel, com sede no Município de Coromandel.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.313/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.313/2008, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação Amor e
Paz, 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° 2.313/2008
Declara de utilidade pública a Associação Amor e Paz, com sede no

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

Paz, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.316/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.316/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$3.000.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal
de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 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° 2.316/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no valor de R$3.000.000,00
(três milhões de reais), para atender a despesas com a reforma do
prédio da futura sede do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1° serão  utilizados recursos
provenientes de excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.320/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.320/2008, de autoria do Deput ado Gilberto
Abramo, que declara de utilidade pública a Instituição Social Efraim,
com sede no Município de Sarzedo, 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° 2.320/2008
Declara de utilidade pública a entidade Instituição Social Efraim, com

sede no Município de Sarzedo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Instituição

Social Efraim, com sede no Município de Sarzedo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.337/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.337/2008, de autoria da Deput ada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Vila Celeste - Amovic -, com sede no Município de Ipatinga, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.337/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Vila Celeste - Amovic -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos



345

Moradores do Bairro Vila Celeste - Amovic -, com sede no Município
de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.359/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.359/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$5.341.772,65 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, 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° 2.359/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$5.341.772,65 (cinco
milhões trezentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e dois
reais e sessenta e cinco centavos), para atender a:

I - outras despesas correntes, no valor de R$2.503.584,83 (dois
milhões quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e três centavos);

II - despesas de investimentos, no valor de R$2.838.187,82 (dois
milhões oitocentos e trinta e oito mil cento e oitenta e sete reais e
oitenta e dois centavos).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1° serão  utilizados recursos
provenientes de:
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I - Convênio n° 00006/2006 e seus Termos Aditivos, celebrado em
13 de abril de 2006, entre a União, por intermédio do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, objetivando estabelecer os procedimentos de
execução entre os partícipes no âmbito do Contrato de Empréstimo
1628-OC/BR, para implementação do Programa de Modernização do
Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios Brasileiros - Promoex -, no valor de R$2.425.975,54 (dois
milhões quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e cinco
reais e cinqüenta e quatro centavos);

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$215.797,11 (duzentos e quinze mil setecentos e noventa e
sete reais e onze centavos);

III - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 3/7/2008
Presidência do Deputado Tiago Ulisses

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - André Quintão

- Antônio Carlos Arantes - Carlos Mosconi - Dimas Fabiano - Gláucia
Brandão - Juninho Araújo - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Às 14h1min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20
horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E
DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da Comissão de Saúde; os Deputados Durval
Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ruy Muniz, membros da
Comissão de Direitos Humanos. Estão presentes, também, os
Deputados Délio Malheiros e Célio Moreira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
tratamento dado às pessoas portadoras de sofrimento mental e a
situação dos hospitais psiquiátricos do Estado. A Presidência
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interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Marival Severino
da Costa, Presidente da Associação de Amigos, Familiares e Doentes
Mentais do Brasil - AFDM Brasil; Vereador Antônio Pinheiro, da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e da Sra. Marta Elizabeth de
Souza, Coordenadora Estadual de Saúde Mental da SES, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio -

Durval Ângelo - Ruy Muniz - João Leite.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e 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 400, 1.944/2007, 2.221, 2.272, 2.293, 2.294/2008 (relator:
Deputado Walter Tosta); 2.313/2008 (relator: Deputado Domingos
Sávio); 2.337/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que
receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gláucia

Brandão.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2008
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do BSD), 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 Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre
proposiçoes da Comissão e comunica o recebimento de
correspondência Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, por meio da qual
encaminha cópia de requerimento baixado em diligência à Comissão
de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. 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
2.534 e 2.535/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei Jangrossi.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2008
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Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofício do Deputado Carlos Mosconi,
Presidente da Comissão de Saúde, solicitando o empenho desta
Comissão para aprovação do Projeto de Lei nº 251/2007. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.455, 2.457, 2.463, 2.473, 2.484 e 2.487/2008 (Deputado Gilberto
Abramo); 2.461, 2.465, 2.467, 2.468, 2.469, 2.471, 2.477, 2.483 e
2.489/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.451, 2.470, 2.474 e
2.476/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.452, 2.459, 2.466, 2.475,
2.479, 2.481 e 2.491/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.453,
2.460, 2.472, 2.478, 2.485 e 2.490/2008 (Deputado Hely Tarqüínio);
2.454, 2.464, 2.480 e 2488/2008 (Deputado Sargento Rodrigues) e
2.456, 2.458, 2.462 e 2.486/2008 (Deputado Neider Moreira). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
dos Projetos de Lei nºs 2.449/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição); 1.596/2007 com a Emenda
nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);
2.219 e 2.220/2008, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.394/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves, em virtude de redistribuição); 2.428/2008 (relator: Deputado
Delvito Alves); 2.455/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição). São
convertidos em diligência ao Comando-Geral da Polícia Militar o
Projeto de Lei Complementar nº 43/2008 (relator: Deputado Sargento
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Rodrigues); às Secretarias de Estado de Saúde e de Planejamento e
Gestão o Projeto de Lei nº 251/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); ao autor, à Seplag e ao Prefeito Municipal de Coronel
Fabriciano o Projeto de Lei nº 2.438/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição); ao DER e ao IEF o Projeto
de Lei nº 2.439/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude
de redistribuição). O Presidente informa que continua em discussão o
parecer sobre o Projeto de Lei nº 540/2007, que conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1. Neste momento, o Deputado Sebastião Costa
apresenta requerimento solicitando o adiamento da discussão do
referido projeto. Submetido a votação, é aprovado o requerimento de
adiamento de discussão. O Projeto de Lei nº 327/2007 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Costa,
aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
1.985 e 2.100, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Hely Tarqüínio.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos
Projetos de Lei nºs 2.319 e 2.448/2008 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 2.447/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude
de redistribuição). Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
emite parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.475/2008, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com a
Emenda nº 1. Anunciada a discussão , o Presidente informa que se
encontra em poder da Mesa proposta de emenda de autoria do
Deputado Domingos Sávio. Encerrada a discussão, o Presidente
submete a votação o parecer, salvo proposta de emenda apresentada,
o qual é aprovado. A seguir, submete a votação a proposta de
emenda, que é rejeitada. 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
2.433/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.442/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 2.443/2008 (relator: Deputado Delvito
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Alves, em virtude de redistribuição); 2.444/2008 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); 2.446 com a Emenda nº 1 e 2.459/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 baixados
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.434 a 2.436 e
2.441/2008; e ao autor e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 2.437 e
2.467/2008; e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 2.470/2008. É aprovado
requerimento dos Deputados Walter Tosta, Durval Ângelo, João Leite,
Antônio Júlio e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja
encaminhado à Promotoria Especializada na Defesa do Cidadão
Deficiente pedido para que seja impetrada ação civil pública com o
propósito de garantir aos deficientes que não têm condições de dirigir
o direito de adquirir veículos com isenção de ICMS, nos termos da Lei
nº 15.752, de 2005. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado
Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT) e Ivair Nogueira
(substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por indicação da
Liderança do PMDB), 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. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento de correspondência
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publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Maurício Campos Jr., Secretário de
Defesa Social; Rômulo Antônio Viegas, Subsecretário de
Desenvolvimento Regional; Isaías Caldeira Veloso, Juiz da Vara de
Execuções Criminais e do Tribunal do Júri (12/6/2008); e do Cabo
Neto, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Prata (13/6/2008).
O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a
qual designou o relator citado a seguir: no 1º turno, o Projeto de Lei nº
2.032/2008 (Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.386/2008
(relator: Deputado Délio Malheiros), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
2.580/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.334/2008. 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 encaminhada memória da reunião
realizada com a Junta Central de Saúde da PM, em 15/5/2008, ao Cel.
PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG, ao Cel.
BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral do CBMMG, e a Cel.
PM Maria de Lourdes Faria de Feraz, Presidente da Junta Central de
Saúde da Polícia Militar, e, ainda, que os referidos comandos se
manifestem formalmente sobre os assuntos pontuados na citada
reunião; e em que solicita seja encaminhada manifestação de aplauso
aos policiais militares que participaram da prisão de três suspeitos de
assaltar o motorista e três estudantes e de pôr fogo num ônibus
escolar, em Contagem; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja
realizada reunião para, em audiência pública, debater a atuação e a
importância do Conselhos Comunitários de Segurança Pública 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.
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Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Adalclever

Lopes.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2008
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na
pauta e proposições da Comissão; a seguir, acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.421 e 2.422/2008, em turno único
(Deputado Antônio Carlos Arantes); Projetos de Lei nºs 2.424 e
2.426/2008, em turno único (Deputado Chico Uejo). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei nº 2.153/2008, no 1º turno, é convertido em
diligência ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, a requerimento
do relator, Deputado Antônio Carlos Arantes. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.368/2008
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes).
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 2.289/2008. 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 Padre João em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão para discutir soluções que visem a
corrigir as dificuldades enfrentadas pelos agricultores devido ao
aumento do preço dos fertilizantes. Cumprida a finalidade da reunião,
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a Presidência agradece a presença 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 julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes -

Adalclever Lopes.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Inácio Franco,
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 da pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Luís
Henrique Vieira Rodrigues, Procurador-Geral do Município de Nova
Lima, publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.449/2008, em turno único,
para o qual designou relator o Deputado Wander Borges. Passa-se à
2ª Fase da 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 2.607/2008. 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 Eros Biondini em
que solicita a realização de audiência pública conjunta com a
Comissão de Saúde, na Escola de Veterinária da PUC Minas Unidade
Betim -, para discutir o Projeto de Lei nº 2.382/2008, que dispõe sobre
a regulamentação da eliminação da vida de cães e gatos e dá outras
providências; Paulo Guedes em que solicita a realização de audiência
pública, no Município de Montes Claros, para discutir o Projeto de Lei
nº 1.970/2008, que dispõe sobre a inclusão de dispositivos na Lei nº
13.199, de 1999, e dá outras providências; e Délio Malheiros em que
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solicita seja encaminhado pedido de informação à Feam sobre a
licença ambiental concedida por aquele órgão para a construção de
um aterro de lixo industrial no Município de Ribeirão das Neves.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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 julho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Inácio Franco - Wander Borges.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é rejeitado requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues em que solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007. O Presidente determina a distribuição de
avulsos do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007,
no 1º turno, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado por esta Comissão, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e
2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 3, 22 e
26, apresentadas pela Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 4 a 21 e 23 a 25, apresentadas pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (relator:
Deputado Elmiro Nascimento). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas - Ivair

Nogueira.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Antônio Carlos
Arantes, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados José Henrique, Antônio Genaro, Rêmolo
Aloise, Alencar da Silveira Jr., Weliton Prado 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 e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento do ofício do Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, indicando o Conselheiro Antônio Carlos
de Andrada, Corregedor do Tribunal para prestar informações à
Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente retira a
matéria constante na pauta por haver sido apreciada em reunião
anterior. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o
Sr. Antônio Carlos Andrada, Corregedor do Tribunal de Contas do
Estado, que é convidado a tomar assento à mesa. Registra-se a
presença das Sras. Cristina Márcia de Oliveira Mendonça, Diretora-
Geral, e Joeny Oliveira de Souza Furtado, Coordenadora da
Corregedoria, e dos Srs. Carlos Alberto Nunes Borges, Inspetor de
Controle Externo, e Leonardo de Araújo Ferraz, Assessor Jurídico, do
Tribunal de Contas do Estado. O Presidente tece suas considerações
iniciais como autor do requerimento que deu origem ao debate. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
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consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Zé Maia,
em que solicita que o Sr. Antônio Carlos Andrada, Corregedor do
Tribunal de Contas do Estado, seja ouvido nesta reunião para prestar
esclarecimentos à Comissão sobre notícias veiculadas na imprensa
colocando o Tribunal de Contas sob suspeita de conviver com fraudes
em alguns de seus procedimentos. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença 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 julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Sebastião

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

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Carlin Moura, Vanderlei
Jangrossi, Célio Moreira (substituindo a Deputada Ana Maria Resende
) e Domingos Sávio (substituindo o Deputado Deiró Marra), ambas as
substituições por indicação da liderança do BSD, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria
Lúcia Mendonça, 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 atual dos Profissionais da
Educação Básica no Estado de Minas Gerais, em especial dos
Diretores de escolas estaduais. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir as Sras. Maria Eliana Novaes, Subsecretária de
Gestão de Recursos Humanos, representando Vanessa Guimarães,
Secretária de Estado de Educação; Maria Natalícia, Presidente da
Associação dos Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais -
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Adeomg, e os Srs. Rafael Maria de Oliveira, Vice-Presidente da
Adeomg e Mário de Assis, Assessor Parlamentar da Associação de
Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG - representando
Joana D'arc Gontijo, Presidente da entidade, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 532/2007 (relator:
Deputado Vanderlei Jangrossi). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.716/2007, no 2º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pela relatora, Deputada Maria Lúcia
Mendonça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença 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 julho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria

Resende.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 25/6/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação
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final. 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 dos Projetos de
Lei nºs 1.973/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho) e
2.302/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia

Brandão.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comisão e comunica o recebimento do ofício do Sr. Jóse Elcio Santos
Monteze, Diretor Geral do DER-MG, publicado no “Diário do
Legislativo” de 12/6/2008. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 2.390/2008, para o qual designou relator, em turno
único, o Deputado Vanderlei Miranda. 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 Turno Único do Projeto de Lei
nº 2.287/2008, que recebeu parecer pela aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça (relator: Deputado Eros
Biondini). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.258/2008 (relator:
Deputado Bráulio Braz). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 2.532, 2.539, 2.564 e
2.578/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.990 e 1993/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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 julho de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Neider Moreira - Eros Biondini.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 26/6/2008

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros
os Deputados Luiz Tadeu Leite e Ruy Muniz, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Gil Pereira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a
por aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a audiência pública se destina
a debater o incidente ocorrido no último dia 24 de abril em Montes
Claros, quando estudantes que reivindicavam o meio-passe foram
repreendidos pela Polícia Militar de forma violenta e arbitrária. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Sued
Parrela Botelho, Vice-Prefeito, representando o Sr. Athos Avelino,
Prefeito Municipal de Montes Claros; Athos Mameluque Mota,
Presidente da Comissão de Segurança e Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Montes Claros; Aurindo José Ribeiro, Eurípedes
Xavier Souto, Guilherme Dias Ramos, Lipa Xavier e Maria de Fátima
Pereira Macedo, Vereadores da Câmara Municipal de Montes Claros;
Paulo Rogério Souza da Silveira, coordenador de Projetos e
Programas, representando a Sra. Dagmá Brandão Silva, Secretária de
Educação, Esportes e Lazer de Montes Claros; Maj. PM Luiz Marcos
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Rezende, representando o Cel. Heli José Gonçalves, Comandante da
11ª Região da Polícia Militar de Montes Claros; Celina Areas, do
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro -;
Daniel Ferreira Coelho, estudante da Unimontes e Diretor da União
Estadual dos Estudantes; Diego de Macedo Froes, Presidente do DCE
da Unimontes; Márcio Cardoso Lima, Presidente do Diretório de
Estudantes; José Paulo Ferreira Gomes, ex-Presidente da Câmara
Municipal de Montes Claros, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Luiz Tadeu Leite, como um dos autores do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - Ruy Muniz.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Sargento Rodrigues (substituindo este ao Deputado
Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PDT), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gustavo
Valadares. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio
Malheiros, 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 pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a política
praticada pela BHTRANS, de incentivo à aplicação de multas pelos
seus agentes de trânsito, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Promotor de Justiça Leonardo Duque
Barbabela, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público,
e do Sr. Alfredo Peres da Silva, Presidente do Contran e Diretor do
Denatran, justificando sua ausência nesta reunião; ofício do Sr. Sérgio
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de Carvalho do Carmo, vítima da “quarta-feira maluca” da BHTRANS,
que apresenta denúncia de ação imposta por esse Órgão, quanto à
aplicação de multas aos motoristas da Capital, muitas vezes
indevidas, e solicita seja realizada audiência pública nesta Comissão,
com a presença do Ministério Público para debater o assunto; ofício
do Sr. Mauro Silva Fortes, Diretor da Organização Não
Governamental de Apoio aos Policiais de Minas Gerais, em que
solicita seja realizada audiência pública nesta Comissão, com
representantes do governo, Ministério Público e entidades
representativas dos servidores do Estado, com o objetivo de debater
abusos cometidos pelos Bancos nos empréstimos consignados em
folha de pagamento aos servidores públicos civis e militares. (Neste
momento, registra-se a presença dos Deputados Antônio Júlio e Célio
Moreira.) A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Jussara Bellavinha, Diretora de Desenvolvimento e Implantação
de Projetos da BHTRANS, representando o Sr. Ricardo Mendanha
Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS; Luiz Cláudio Figueiredo,
Coordenador de Administração de Trânsito do Detran, representando
o Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Detran; Ronan Aguiar,
Gerente de Marketing e Comunicação do Detran; João Flávio
Resende, Assessor da Presidência do Detran; José Aparecido Ribeiro,
Presidente da ONG SOS Multas Abusivas; Gilberto Márcio Pires,
Secretário-Geral do Sintappi-MG; Joel Gomes Moreira Filho,
Presidente do Instituto Nacional de Defesa do Contribuinte - INDC - e
representante da OAB; e Carlos Eduardo Barsand (denunciante), 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 e, em seguida, passa a palavra ao
Deputado Sargento Rodrigues. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. É aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em que
solicita seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 2.352/2008, no 1º
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turno. 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 (2), em que
solicita seja elaborado por esta Comissão, juntamente com o Procon
Assembléia, cartilha educativa sobre a cobrança das tarifas bancárias
praticadas no mercado; e seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de
Belo Horizonte com vistas à suspensão de qualquer medida que
autorize a aplicação de multas de trânsito pela Guarda Municipal;
Leonardo Moreira, em que solicita seja realizada audiência pública
para discutir as perspectivas de utilização do gás natural para uso
doméstico; Sargento Rodrigues, em que pleiteia sejam solicitadas ao
Diretor-Presidente da BHTRANS informações sobre o montante dos
valores arrecadados com a aplicação de multas de trânsito, no
período de 2003 a 2007, no Município de Belo Horizonte; Célio
Moreira, em que solicita seja enviado ofício ao Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal, com vistas a
que seja agendada audiência pública, com representantes da Anatel,
para discutir o regulamento dos serviços de TV por assinatura, em
especial a cobrança do ponto extra. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 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, 3 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Padre João.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2008
Às 11h8min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros

os Deputados Luiz Tadeu Leite e Ruy Muniz, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Gil Pereira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a
por aprovada, sendo subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar
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audiência pública para obter esclarecimentos sobre conflitos agrários
ocorridos nos Municípios de Rio Pardo de Minas e Nova Porteirinha e
na divisa dos Municípios de São José da Ponte, Varzelândia e
Verdelândia, com o envolvimento de trabalhadores rurais sem terra e
quilombolas. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Luís Carlos Martins Costa, Promotor de Justiça,
representando o Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador
de Justiça e Coordenador do CAO - Conflitos Agrários; Aldenir Viana
Pereira, Diretor de Cidadania, representando o Sr. Luiz Antônio
Chaves, Diretor-Geral do Iter; Paulo Roberto Faccion, Comissão
Pastoral da Terra; Cristiano Meireles, do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra; Jairo Amorim, da Organização pela
Libertação dos Sem-Terras; Elizeu José de Oliveira, STR de Rio
Pardo de Minas; José Carlos Oliveira Neto, representante da
Associação do Brejo dos Crioulos; Vereador Athos Mameluque Mota,
Presidente da Comissão de Segurança e Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Montes Claros; José Paulo Ferreira Gomes, ex-
Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas
considerações iniciais sobre o assunto em tela; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 2/7/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Agostinho Patrús Filho e Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada,
por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Agostinho Patrús Filho, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a 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 930 e 1.397/2007; 2.316 e 2.359/2008
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.051, 2.140, 2.274 e 2.351/2008
(Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 930 e 1.397/2007; 2.316 e
2.359/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.051, 2.140,
2.274 e 2.351/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco - Gilberto Abramo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/7/2008
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Inácio Franco (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação do BPS) e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final e suspende os trabalhos da
reunião. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença da Deputada
Gláucia Brandão e dos Deputados Agostinho Patrús Filho e Gilberto
Abramo. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
2.579/2008 (Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.579/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 26/2007
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007 “altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de
janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais”.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 e 2. Posteriormente, foi o projeto encaminhado à
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que opinou pela
aprovação da matéria com as referidas emendas e as Emendas nºs 3
a 26, que apresentou.

Agora, veio o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.
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Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia
1º/7/2008, foram acatadas propostas de emenda dos Deputados
André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Durval Ângelo,
Elmiro Nascimento, Inácio Franco e Ivair Nogueira, dando ensejo à
apresentação de nova redação do parecer, nos termos do § 1º do art.
138 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a alterar a Lei Complementar nº 59,

de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado,
no intuito de aperfeiçoar o exercício da função judicante no Estado. A
lei de que se cogita é de grande relevância para o poder público e os
jurisdicionados, pois contém um complexo de princípios e regras que
norteiam o funcionamento e a organização dos órgãos jurisdicionais
encarregados da aplicação da lei ao caso concreto. Nesse contexto, é
típico das normas dessa natureza estabelecer o quantitativo de Juízes
de Direito e das comarcas existentes no território mineiro, os deveres,
as obrigações e as prerrogativas dos magistrados, o funcionamento
dos Juizados Especiais e da Justiça Militar, a par de outras
disposições.

Eis as principais novidades introduzidas pelo projeto: a criação das
Comarcas de Fronteira, integrada pelo Município de mesmo nome, e
de Juatuba, constituída pelos Municípios de Juatuba e de Florestal; de
centro de internação para adolescentes em conflito com a lei e a
estimativa justificada de distribuição média de, pelo menos, 100 feitos
judiciais por mês para a instalação de comarca; a distribuição média
mensal de 100 processos para a instalação de vara e de 160
processos para cada Juiz, no caso de unidade jurisdicional do Sistema
dos Juizados Especiais; a criação de 210 cargos de Juiz de Direito
para atuarem nas comarcas de que trata o art. 42 da proposição; a
instituição do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, com a atribuição estabelecida na Lei Federal nº 11.340, de
2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha; a
equiparação do idoso às crianças e aos adolescentes, para fins de
tratamento prioritário, mediante a ampliação da competência das
varas da infância e da juventude para abarcar os interesses dos
idosos; a extinção das Circunscrições Judiciárias Metropolitanas de
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Belo Horizonte e do Vale do Aço, a primeira constituída pelos
Municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Santa Luzia, e a
segunda integrada pelos Municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano e
Timóteo; a criação do critério populacional para a classificação das
comarcas no Estado, de modo que aquelas com população superior a
250 mil habitantes serão encartadas na entrância especial, ao passo
que aquelas com população inferior a esse número e com duas ou
mais varas serão classificadas na segunda entrância, permanecendo
na primeira entrância as comarcas apenas com um Juiz de Direito; a
transferência de 15 Municípios de uma para outra comarca; a
instituição do Sistema dos Juizados Especiais, integrado por unidades
jurisdicionais, nas quais podem atuar até três Juízes de Direito, tendo
como suporte uma única Secretaria; a divisão do território do Estado
em quatro circunscrições judiciárias militares, a primeira delas com
sede na Capital, onde funcionarão três auditorias militares, e as três
outras no interior do Estado, além da criação de auditoria em cada
uma delas. Ademais, a proposição confere mais rigor na atualização
do processo disciplinar instaurado contra magistrados, com a
finalidade de corrigir eventuais abusos ou deficiências no exercício de
suas atividades.

O Poder Judiciário brasileiro passa por um conjunto de
transformações voltadas para a celeridade no julgamento dos
processos, uma vez que a morosidade da Justiça é um dos principais
problemas que afligem diretamente os jurisdicionados. A Emenda à
Constituição da República nº 45, de 2004, denominada de Reforma do
Judiciário, introduziu várias inovações no ordenamento constitucional
vigente e criou institutos jurídicos que visam a atenuar essa tradicional
morosidade. Assim, o comando do inciso LXXVIII do art. 5º da Carta
Magna assegura a todos a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação, seja no âmbito judicial,
seja no âmbito administrativo; a regra do art. 103-A faculta ao
Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão de dois terços de
seus membros e após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, a edição de súmula vinculante em relação aos demais
órgãos jurisdicionais e às administrações públicas direta e indireta; o
art. 103-B trata do Conselho Nacional de Justiça, órgão encarregado
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de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário
e o cumprimento dos deveres funcionais dos Juízes, o qual pode ser
da maior relevância para a efetivação do princípio da eficiência.

É claro que os institutos criados pela Emenda à Constituição nº 45,
por si sós, não garantem a desejada celeridade do Judiciário, pois há
um complexo de elementos que a condicionam, entre os quais a
reforma da legislação processual e a ampliação do número de
magistrados. Aquela depende de lei aprovada pelo Congresso
Nacional, pois apenas a União pode editar regras dessa natureza, ao
passo que a ampliação do número de magistrados e de varas judiciais
se enquadra na competência dos Estados Federados.

Não obstante o considerável número de emendas aprovadas nas
Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e
Regionalização, as quais aperfeiçoaram a proposição original,
entendemos que o projeto ainda merece reparos substanciais com
vistas ao aprimoramento da função jurisdicional no Estado, de modo a
proporcionar maior comodidade e segurança aos jurisdicionados. Não
se pode esquecer que o Judiciário, órgão constitucionalmente
responsável pela aplicação do direito ao caso concreto para a solução
dos conflitos de interesse, deve estar próximo do cidadão. Os Juízes,
na condição de agentes do poder público dotados de independência
funcional, gozam de vitaliciedade para decidir com plena
imparcialidade os litígios que lhes são submetidos. Essa vitaliciedade
não constitui mero privilégio dos magistrados, mas uma garantia
constitucional para agirem com base na lei e no direito e livres de
pressões ou interferências externas. Em contrapartida, tais agentes,
como os demais servidores públicos, têm o dever de agir com
eficiência e seriedade no exercício da função estatal, especialmente
para atender às expectativas do jurisdicionado e não comprometer a
credibilidade do Judiciário.

Uma vez expostas as diretrizes que norteiam as alterações que
propomos no projeto original, passamos a destacar cada uma das
alterações sugeridas, com a justificação que nos parece mais razoável
e compatível com a realidade da justiça mineira.

No que tange ao critério populacional para a classificação das
comarcas, entendemos que se trata de critério altamente
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questionável, pois a população, por si só, não implica
necessariamente maior demanda processual. Em Minas Gerais,
existem várias comarcas mais populosas com movimento forense
inferior ao de comarcas menos populosas. Embora seja um critério
objetivo, o número de habitantes não é o mais adequado para
classificar as comarcas. A nosso ver, estas devem ser classificadas
em vista do quantitativo de varas existentes em cada comarca. Assim,
advogamos a tese de que as comarcas apenas com uma vara sejam
enquadradas na primeira entrância; as que têm de duas a quatro
varas sejam encartadas na segunda entrância; e as comarcas com
cinco ou mais varas sejam classificadas na entrância especial. Com
base nesse parâmetro, que também é objetivo, amplia-se
consideravelmente o número de comarcas de entrância especial, fato
que contribui para o desenvolvimento dos magistrados na carreira.

Ressalte-se que a Lei Complementar nº 59, de 2001, é muito clara
quanto aos requisitos objetivos para a criação e a instalação de
comarcas. Aquela é efetivada por meio de lei; esta é realizada
mediante resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. O art. 7º
da mencionada lei complementar faculta a essa Corte a suspensão
das atividades jurisdicionais da comarca que, por três anos
consecutivos, deixar de atender aos requisitos mínimos que
justificaram a sua criação, anexando-se seu território à comarca de
sua origem. Nesse caso, ainda que a comarca não atenda às
condições de funcionamento, cabe ao Tribunal de Justiça - e somente
a ele -, a prerrogativa de desativá-la por questões de conveniência e
oportunidade.

Ora, se determinada comarca não preenche os pressupostos
mínimos legais para se manter com esse “status”, é dever do Tribunal
de Justiça suspender suas atividades, sob pena de contrariar a ordem
jurídica vigente. Uma vez desativada com base em elementos
objetivos e reais, o citado órgão deve propor ao Legislativo a extinção
da comarca, o que deve ser deliberado por esta Casa Legislativa.

Em relação aos requisitos para a instalação de comarca, o projeto
original introduz mais duas condições, a par das já existentes: a
existência de centro de internação para adolescentes em conflito com
a lei e a distribuição média de, no mínimo, 100 feitos judiciais por mês.
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Os novos requisitos dificultam sobremaneira a instituição de novas
comarcas no Estado, o que pode comprometer a prestação
jurisdicional e acarretar transtornos na vida do cidadão que necessita
dos serviços judiciais.

Quanto aos serviços notariais e de registros que deverão existir no
distrito-sede da comarca instalada, parece-nos importante estabelecer
uma vinculação desses serviços em vista da categoria da entrância,
quando se tratar de Serviço de Tabelionato de Notas. Assim,
sugerimos que, nas comarcas de 1ª entrância, haja um Serviço de
Tabelionato de Notas; nas comarcas de 2ª entrância, dois Serviços
dessa natureza; e, nas comarcas de entrância especial, mais um
Tabelionato por vara acima de 10, observado o limite máximo de 10
Tabelionatos de Notas na comarca. Trata-se de critério objetivo fixado
com base na respectiva entrância e tem o mérito de estabelecer o
número máximo de Serviço de Tabelionato nas comarcas de entrância
especial, evitando, com isso, a proliferação desenfreada de órgãos
dessa natureza, a qual nem sempre traz vantagens para o interesse
público.

Por outro lado, afigura-se-nos conveniente instituir, nas comarcas de
entrância especial, a Junta Recursal Regional dos Juizados Especiais
para cada grupo de cinco varas, as quais terão jurisdição na própria
comarca e nas comarcas limítrofes que a não tiverem, observada a
facilidade de transporte e o total de varas resultante de sua jurisdição,
conforme dispuser a Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução. A citada Junta será composta por Juízes lotados na própria
comarca, sem prejuízo das funções normais de seus integrantes e
com a competência fixada em resolução da Corte Superior. Para fins
de eficiência e presteza, a Junta deverá reunir-se, obrigatoriamente,
pelo menos uma vez por semana fora do expediente forense.

No tocante ao Centro de Apoio Jurisdicional, que deverá funcionar
na Comarca de Belo Horizonte, composto por Juízes de Direito
Auxiliares, com competência para substituição e cooperação, de que
trata o art. 5º do projeto, discordamos de sua denominação, estrutura
e composição. A nosso ver, tal órgão deve integrar a estrutura do
Tribunal de Justiça e deve ser constituído por cinco
Desembargadores, que poderão contar com o apoio e a colaboração
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de Juizes de Direito Auxiliares. Além disso, trata-se de uma verdadeira
Câmara de Revisão e Apoio Jurisdicional, cuja regulamentação ficará
a cargo da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Essa Câmara deve
ter competência para apreciar embargos de divergência contra
decisões dos Juizados Especiais e das Juntas Recursais, quando
houver divergências entre si ou contrariarem decisão do Tribunal de
Justiça. Ademais, deve ser dotada de competência para solucionar
eventuais conflitos de jurisdição ou de competência entre os Juizados
Especiais e as Juntas Recursais.

Por outro lado, parece-nos que o § 1º do art. 31 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, o qual cuida do procedimento da
correição, merece aperfeiçoamento. A correição consiste na
fiscalização dos serviços judiciais, notariais e de registro, da Justiça
de Paz, da polícia judiciária e dos presídios. Para que essa atividade
seja realizada de forma satisfatória, é indispensável que a autoridade
fiscalizadora compareça ao local para averiguar a regularidade dos
trabalhos submetidos à sua apreciação, o que deve ser feito a cada
seis meses para garantir um mínimo de eficiência dessa atividade
correicional.

Parece-nos de grande relevo estabelecer, explicitamente, na vigente
lei de organização e divisão judiciárias, a competência do Juiz da Vara
de Conflitos Fundiários para processar e julgar, com exclusividade, as
ações que tratam de questões agrárias envolvendo conflitos dessa
natureza.

O “caput” do art. 107 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
determina que, no caso de promoção ou nomeação, se dois ou mais
integrantes do Tribunal forem cônjuges ou parentes, o primeiro que
conhecer da causa impedirá que o outro participe do julgamento ou da
votação. Entendemos que essa proibição deve ser estendida também
aos companheiros, pois, em face da legislação vigente, a posição
jurídica do companheiro é semelhante à do cônjuge, razão pela qual
merece o mesmo tratamento na norma judiciária. Nessa mesma linha
de raciocínio, o art. 108 da citada lei merece reparos, de modo a
proibir que na mesma comarca sirvam como Juiz, Promotor de Justiça
ou qualquer dos servidores relacionados nos arts. 251 e 256 cônjuges
e companheiros, além de parentes em grau indicado na própria norma
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complementar. Essa incompatibilidade deve alcançar apenas os
Juízes de varas diferentes da Capital, não podendo um substituir o
outro.

No tocante às indenizações e pagamentos devidos ao Magistrado,
entendemos oportuno e conveniente aos interesses do Judiciário
mineiro inserir “diárias e pagamento de despesas de transporte,
quando se afastar da sede por motivo de cooperação, substituição,
outro serviço ou em missão oficial”. Trata-se, na verdade, de uma
forma de estimular e valorizar o exercício da função judicante.

Por outro lado, o art. 171 da vigente Lei Complementar nº 59, de
2001, determina que, na ocorrência de vaga a ser provida, o
Departamento da Magistratura deverá publicar, no “Diário do
Judiciário”, edital com prazo de 15 dias para a inscrição dos
candidatos. A nosso ver, esse dispositivo merece aprimoramento, a
começar pela denominação do órgão nele mencionado, que é a
Gerência da Magistratura. Além disso, para que não haja prejuízo ao
jurisdicionado, é preciso que a providência prevista no comando seja
tomada imediatamente, sendo vedada a publicação de outro edital
para comarca distinta, antes do provimento da que não teve
candidato.

Outro ponto que merece ser disciplinado por lei diz respeito à
proteção dos edifícios do Tribunal de Justiça, razão pela qual é
necessária a criação de cargos de Vigilante, cuja investidura deverá
ser efetivada mediante concurso público. O número de Vigilantes deve
ser calculado em razão do número de varas e câmaras existentes.
Desse modo, acatamos sugestão do Deputado Durval Ângelo de
estabelecer o prazo de 180 dias para que o Tribunal de Justiça crie os
referidos cargos, a fim de proteger o patrimônio público vinculado ao
Judiciário mineiro.

No que diz respeito ao regime jurídico dos serviços notariais e de
registro, julgamos oportuno modificar o § 3º do art. 319 da Lei
Complementar nº 59, a fim de submetê-los exclusivamente ao previsto
na legislação federal pertinente. Nesse ponto, deve-se assegurar a
independência desses profissionais no exercício de suas atribuições,
além de vedar a criação de despesa sem o correspondente suporte de
receita e a obrigação de selagem dos atos escriturados, salvo a
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selagem dos atos não escriturados em livros. Com essa nova
disposição, acreditamos trazer uma relevante contribuição para os
serviços notariais e de registro.

O atual art. 320 da norma complementar em referência estabelece a
competência da Corte Superior do Tribunal de Justiça para a
denominação dos fóruns e outros próprios do Estado utilizados pelo
Poder Judiciário; entretanto, esse dispositivo merece reparos, pois a
Lei nº 12.972, de 1998, que disciplina a matéria, prevê,
expressamente, que essa denominação deve ser objeto de lei, e não
de outro ato normativo. Aliás, não teria sentido estabelecer tratamento
jurídico distinto entre o Legislativo e o Judiciário para a denominação
de próprios públicos, o que nos leva a dispensar tratamento uniforme
aos Poderes do Estado.

No tocante ao quantitativo de Magistrados, parece-nos que o atual
número ainda está aquém da realidade estadual, pois o número de
processos tem aumentado de forma considerável. Assim, propomos a
criação de quatro cargos de Juiz na Comarca de Patos de Minas; dois
cargos na Comarca de João Pinheiro; dois cargos na Comarca de
Pouso Alegre; um cargo na Comarca de Cláudio, acatando sugestão
do Deputado Domingos Sávio; acatando pedido do mencionado
parlamentar, propomos a criação de um cargo na Comarca de
Pompéu, um cargo na Comarca de Dores do Indaiá, um cargo na
Comarca de Caeté e um cargo na Comarca de Matias Barbosa. Por
sugestão do Deputado Antônio Carlos Arantes, propomos a criação de
um cargo de Juiz em cada uma das seguintes Comarcas: Alpinópolis,
Carmo do Rio Claro, Guaxupé e Monte Santo de Minas. Acatando
sugestão do Deputado Ivair Nogueira, propomos a criação de mais
seis cargos de Juiz na Comarca de Betim; acatando pedido do
Deputado Durval Ângelo, propomos a criação de dois cargos de Juiz
na Comarca de Igarapé; finalmente, a pedido da Deputada Ana Maria
Resende, propomos a criação de um cargo de Juiz de Direito na
Comarca de Rio Pardo de Minas.

Por sugestão dos Deputados Lafayette de Andrada, Domingos Sávio
e Ivair Nogueira, aprimoramos o texto da Emenda nº 2, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, a qual prevê a criação de
cargos de Assessor de Juízes. Com a redação proposta, o Tribunal de
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Justiça deverá encaminhar a esta Casa, no prazo de 180 dias
contados da publicação da futura lei, projeto de lei que crie cargos de
Assessor de Juízes vitaliciados, inclusive nos Juizados Especiais,
independentemente de sua classificação na carreira.

Por outro lado, acatando pedido do Deputado Durval Ângelo,
entendemos que o número de processos julgados pelo Juiz, na
condição de relator de Turma Recursal, deve ser compensado com a
distribuição de processos na sua vara de origem. Além disso, os
processos em que o Juiz atuar como relator devem ser contados em
seu mapa de produtividade.

Saliente-se que o parágrafo único do art. 178 da Lei Complementar
nº 59 estabelece que “a remoção de uma para outra vara da mesma
comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser
provida por antigüidade”. Todavia, disposição análoga constava na Lei
Complementar nº 212, de 2001, do Estado de Santa Catarina, a qual
foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 2.494-9.
Diante desse fato, propomos a supressão do mencionado preceito,
acatando sugestão do Deputado Dinis Pinheiro.

No intuito de aperfeiçoar o projeto em comento, o Tribunal de Justiça
sugere, por meio de emenda encaminhada a esta Casa, a introdução
de dispositivo que preveja a instituição de Centrais de Conciliação em
todas as comarcas do Estado, às quais competirá promover a prévia
conciliação entre as partes nas causas que versem sobre direitos que
admitam transação, a critério do Juiz de Direito da vara. Tal emenda
prevê, ainda, que atuarão nesses órgãos conciliadores escolhidos
entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada,
facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, Psicologia
e Serviço Social. Além disso, determina que o efetivo desempenho
dessa função por período superior a dois anos será considerado título
em concurso público para carreiras do Estado.

Acatamos a citada emenda, porém estendemos o campo de escolha
de modo a permitir que estagiários do curso de Relações Públicas
sejam designados para o exercício da função de conciliador. Quanto à
contagem do tempo de serviço como título em concurso público,
parece-nos que tal comando implica privilégio, contrariando o princípio
da igualdade de tratamento entre os candidatos e comprometendo a
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lisura do procedimento.
Diante da amplitude das alterações no projeto original que

pretendemos propor, somos levados a apresentar, na conclusão deste
parecer, o Substitutivo nº 1. Com o objetivo de aperfeiçoar o texto da
proposição e melhorar o exercício da prestação jurisdicional no
Estado, o Deputado Domingos Sávio apresentou duas sugestões de
emenda que transferem o Município de Quartel Geral da Comarca de
Martinho Campos para a de Dores do Indaiá e o Município de São
Tiago da Comarca de São João del-Rei para a de Bom Sucesso,
alterações aprovadas e incorporadas no mencionado substitutivo.
Igualmente, foi acatada sugestão do Deputado Inácio Franco que cria
três cargos de Juiz de Direito na Comarca de Pará de Minas. A
Comissão acatou, ainda, três sugestões de emenda do Deputado Ivair
Nogueira. A primeira fixa em 140 o quantitativo de Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado; a segunda exclui do Substitutivo nº
1 o inciso III do art. 52, que previa a criação da Comarca de Matipó; e
a terceira estabelece que os cargos de Assessor de Juízes a serem
criados pelo Tribunal de Justiça serão providos pelo Presidente desta
Corte, mediante indicação do Juiz. Foi acatada também sugestão do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva para que a lotação dos servidores da
carreira de Técnico de Apoio Judicial, das especialidades de Escrivão
Judicial e de Oficial de Apoio Judicial, seja estabelecida pelas normas
do plano de carreira dos servidores. A Comissão acolheu, ainda, duas
sugestões de emenda do Deputado Elmiro Nascimento. A primeira dá
a denominação de Vara Agrária de Minas Gerais à Vara de Conflitos
Fundiários de Belo Horizonte e faculta ao Juiz deslocar-se para o local
do litígio, se entender que isso seja necessário à eficiente prestação
jurisdicional; a segunda assegura a irredutibilidade de vencimentos
dos atuais ocupantes do cargo de Oficial de Justiça que, na data da
publicação da futura lei complementar, não tenham a formação
jurídica que passará a ser exigida. A Comissão acatou três sugestões
de emenda do Deputado André Quintão. A primeira cria gratificação
correspondente a 20% do valor do PJ-77 para os servidores das
carreiras de Técnico de Apoio Judicial, classes C ou B, e de Oficial de
Apoio Judicial, classe B, ou para seus substitutos, em razão do
exercício das funções de gerência das Secretarias do Juízo e das
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Contadorias Judiciais; a segunda determina que a Comarca de Belo
Horizonte terá, pelo menos, uma vara criminal especializada em
crimes contra o idoso; e a terceira estabelece que a citada Comarca
deverá ter, no mínimo, uma vara criminal especializada em crimes
contra a criança e o adolescente. Finalmente, a Comissão acolheu
sugestão de emenda do Deputado Durval Ângelo, a qual transfere o
Município de Santana do Paraíso da Comarca de Mesquita para a de
Ipatinga, restabelecendo o que constava na proposição original,
encaminhada pelo Tribunal de Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 26/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs 3, 22 e
26, apresentadas pela Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica rejeitada a
Emenda nº 4 e prejudicadas as Emendas nºs 5 a 21 e 23 a 25.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O território do Estado, para a administr ação da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante de Anexos desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar.".

Art. 2° - O art. 2° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça, nas condições e
limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos Juízes de
primeiro grau para comarcas, contíguas ou não, visando aos
seguintes objetivos:
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I - solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara
ou comarca;

II - produção mínima que justifique o cargo.
Parágrafo único - Pelo deslocamento, o magistrado terá direito a:
I - diária para alimentação;
II - ajuda de custo para transporte, caso não se forneça veículo

oficial ou fornecido pelo Poder Judiciário;
III - diária para pousada, quando a distância for superior a cento e

cinqüenta quilômetros e ocorrer pernoite.”.
Art. 3º - Acrescente-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 59, de

2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá praticar atos judiciais nos distritos.”.
Art. 4° - O inciso I do § 5° do art. 6° da Lei Comp lementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - (...)
§ 5° - (...)
I - um Serviço de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira

entrância; dois, nas de segunda entrância; e, nas de entrância
especial, mais um Tabelionato de Notas por vara acima de dez, até o
máximo de dez Tabelionatos de Notas na comarca;”.

Art. 5º - O art. 7º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça deverá suspender
as atividades jurisdicionais da comarca que, por três anos
consecutivos, segundo verificação dos assentamentos da
Corregedoria-Geral de Justiça, deixar de atender aos requisitos
mínimos que justificaram a sua criação, anexando-se seu território ao
de sua comarca de origem.

Parágrafo único - Após a suspensão de que trata o “caput” deste
artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto
de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca.”.

Art. 6º - O art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial, se têm cinco ou mais varas;
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II - de segunda entrância, se têm de duas a quatro varas;
III - de primeira entrância, se têm apenas uma vara.
§ 1º - Fica instituída, nas comarcas de entrância especial, Junta

Recursal Regional dos Juizados Especiais para cada grupo de cinco
varas, com jurisdição na própria comarca e nas comarcas limítrofes ou
vizinhas que não a tiverem, observada a facilidade de transporte e o
total de varas resultante de sua jurisdição, conforme dispuser
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

§ 2º - Cada Junta Recursal Regional, que se reunirá
obrigatoriamente pelo menos uma vez por semana, fora do expediente
forense, será composta por Juízes lotados na própria comarca, sem
prejuízo das funções normais de seus integrantes, e com competência
e gratificação fixadas pela Corte Superior.”.

Art. 7° - Os §§ 1° e 4° do art. 10 da Lei Complemen tar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §§ 9° a 13:

“§ 1° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de  Direito, a
Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes.

(...)
§ 4° - A instalação das comarcas, das varas e das u nidades

jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos financeiros.

(...)
§ 9° - Funcionará no Tribunal de Justiça a Câmara d e Revisão e

Apoio Jurisdicional, composta por cinco Desembargadores e com a
colaboração de Juízes de Direito Auxiliares, estes com competência
para substituição e cooperação, com estrutura determinada pela Corte
Superior, mediante resolução.

§ 10 - Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
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complementar.
§ 11 - Para expedir a resolução prevista no § 4° de ste artigo, a Corte

Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

I - cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.
§ 12 - Das decisões dos Juizados Especiais e das Juntas Recursais

poderão ser interpostos embargos de divergência, no prazo de quinze
dias, quando houver divergência entre elas ou quando contrariarem
decisão do Tribunal de Justiça, os quais serão julgados pelos
Desembargadores que compuserem a Câmara de Revisão, aplicando-
se, subsidiariamente, as normas previstas para esse tipo de recurso
nos Regimentos Internos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal
de Justiça do Estado.

§ 13 - Compete igualmente à Câmara de Revisão a decisão sobre
conflitos de jurisdição ou de competência entre os Juizados Especiais
e as Juntas Recursais.”.

Art. 8º - O § 1º do art. 11 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - São cento e quarenta os cargos de Desembargador do

Tribunal de Justiça, dos quais um será o de Presidente; três, os de
Vice-Presidente e um, o de Corregedor-Geral de Justiça, procedendo-
se à alteração necessária no Anexo I da Lei Complementar nº 59, de
2001.”.

Art. 9º - O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 10 - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte inciso V, f icando o inciso V
renumerado como inciso VI, e o inciso VI, como inciso VII, com a
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seguinte redação:
"Art. 16 - (...)
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.".
Art. 11 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de

vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade, e doze, por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 12 - O § 1º do art. 31 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 – (...)
§ 1º – O procedimento da correição, que ocorrerá “in loco” e a cada

seis meses, será estabelecido pela Corregedoria-Geral de Justiça.”.
Art. 13 - Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n° 59, de

2001, o seguinte parágrafo único:
"Art. 59 - (...)
Parágrafo único - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias

poderão ter competência, na forma estabelecida em resolução da
Corte Superior do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas
cíveis que envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.".

Art. 14 - O “caput” do art. 62 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude
exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores,
bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e congêneres
que lidem com menores, garantindo-lhes as medidas de proteção.”.

Art. 15 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 59, de 2001,
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os seguintes arts. 62-A, 62-B e 62-C:
“Art. 62-A - A Vara de Conflitos Fundiários de Belo Horizonte passa

a denominar-se Vara Agrária de Minas Gerais, e a ela compete
processar e julgar, com exclusividade, as ações que tratem de
questões agrárias envolvendo conflitos fundiários.

§ 1º - Sempre que considerar necessário à eficiente prestação
jurisdicional, o Juiz far-se-á presente no local do litígio.

§ 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça editará resolução para
regulamentar a matéria tratada neste artigo.

Art. 62-B - Compete a Juiz da Vara de Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo processar e julgar as causas e questões que envolvam
essas matérias, especialmente em caso de descumprimento da
legislação e do direito ao meio ambiente, à moradia e à cidade
sustentável.

Art. 62-C - Compete a Juiz da Vara do Idoso exercer as atribuições
de fiscalização, orientação e apuração de irregularidades de
instituições, organizações governamentais e não governamentais,
abrigos, instituições de atendimento e congêneres que lidem com
idosos, garantindo-lhes as medidas de proteção e atendimento
prioritário previstas na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, salvo aquelas cuja competência específica couber aos demais
juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o “caput”, cabe ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e sua
substituição, quando convier.”.

Art. 16 - A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g" a "i":

"Art. 61 - (...)
III - (...)
c) detração e remição da pena;
(...)
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for
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omissa;
h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses de regime

aberto ou suspensão condicional da pena;
i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia

sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatória,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;".

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 64 da Lei Complementar nº 59, de
2001, o seguinte § 3º:

“Art. 64 - (...)
§ 3º - O Diretor do Foro nas comarcas de entrância especial será

substituído nas suas funções jurisdicionais, durante o exercício da sua
designação, por Juiz de Direito Substituto indicado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça.”.

Art. 18 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção I
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais

Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

I - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas em
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Das Turmas Recursais

Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões
dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior, por proposta do Conselho de
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Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais.
§ 1° - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes

suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão indic ados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão designados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para in tegrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 4° - Quando o interesse da prestação jurisdiciona l recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 5° - A Corte Superior, mediante proposta do Conse lho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

§ 6º - O número de processos julgados pelo Juiz, como relator de
Turma Recursal, será compensado com a distribuição de processos
da sua vara de origem.

§ 7º - Os processos em que o Juiz atuar como relator ou vogal serão
contados no seu mapa de produtividade.

§ 8º - Para cada Turma Recursal corresponderá uma Secretaria de
Juízo.

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e ‘habeas corpus’ contra atos de Juízes de Direito do Sistema e contra
seus próprios atos.

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão
realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal
da comarca-sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão.

Subseção IV
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Dos Juizados Especiais e suas Unidades Jurisdicionais
Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades

jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes de Direito.
§ 1° - Nas comarcas onde houver um só cargo de Juiz  do Sistema

dos Juizados Especiais, haverá uma unidade jurisdicional.
§ 2° - Nas comarcas onde houver dois ou mais cargos  de Juiz do

Sistema dos Juizados Especiais, haverá uma ou mais unidades
jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3° - Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
a competência será plena e mista.

§ 4° - Nas comarcas onde houver mais de uma unidade  jurisdicional,
a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5° - As unidades jurisdicionais de mesma competên cia serão
numeradas ordinalmente.

§ 6° - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, q uando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° - Cada unidade jurisdicional contará com uma s ecretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais será designado pelo Corregedor-
Geral de Justiça para exercer a função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da referida Comarca.

§ 9° - A designação prevista no § 8° deste artigo s erá feita para
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral
de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8° deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.
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§ 12 - A juízo do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante
solicitação da Câmara de Revisão e Apoio Jurisdicional, um dos
Juízes de Direito do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte poderá, temporariamente, ser dispensado de suas
atividades jurisdicionais de 1º grau, a fim de auxiliar o Juiz-
Coordenador, na hipótese de excesso de trabalho a cargo deste.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1° - A titularização do Magistrado nos Juizados E speciais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior, por proposta da Câmara de Revisão e Apoio
Jurisdicional, poderá determinar a movimentação do Juiz de uma para
outra unidade jurisdicional da mesma comarca.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

Parágrafo único - A atividade do conciliador é considerada serviço
público honorário de relevante valor.

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor
complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo
definidas pelas Leis federais n° 9.099, de 26 de se tembro de 1995, e
n° 10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
Federal n° 9.099, de 1995.

Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais
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Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar
descentralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas, bem como nos bairros do
Município-sede, até mesmo de forma itinerante, por proposta da
Câmara de Revisão e Apoio Jurisdicional e autorização da Corte
Superior.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante proposta da Câmara de Revisão e Apoio
Jurisdicional e autorização da Corte Superior.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 19 - O § 3° do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - (...)
§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a  remoção por

interesse público.".
Art. 20 - O art. 99 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 99 - Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço

e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade por interesse público prevista no
inciso III do art. 140 desta lei complementar.”.

Art. 21 - O art. 102 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 - A remoção e a disponibilidade por interesse público
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, salvo
para efeito de aposentadoria.

Parágrafo único - Do magistrado removido ou colocado em
disponibilidade por interesse público contar-se-á, para efeito de
antiguidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se voltar ao
cargo.”.

Art. 22 - O "caput" do art. 107 e o art. 108 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 107 - Se, por força de promoção ou nomeação, dois ou mais
integrantes do Tribunal forem cônjuges, companheiros ou parentes,
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consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive, o primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer
deliberação impedirá que o outro participe do julgamento ou da
votação.

Art. 108 - Na mesma comarca, no mesmo distrito ou subdistrito, não
poderão servir como Juiz, Promotor de Justiça ou como qualquer dos
servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta lei complementar,
cônjuges, companheiros e parentes em grau indicado no art. 107,
aplicando-se, em caso de promoção por antiguidade, a regra do
‘caput’ desse artigo.".

Parágrafo único - A incompatibilidade não se estenderá apenas a
Juízes de varas diferentes da Capital, não podendo um substituir o
outro.”.

Art. 23 - Os incisos I e III do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114 - (...)
I - diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se

afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro serviço
ou em missão oficial;

III - gratificação por hora-aula no exercício da docência em escolas
da magistratura, na forma da lei;”.

Art. 24 - O inciso III do “caput” e o § 3º do art. 140 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 140 - (...)
III - por interesse público, no caso e na forma estabelecidos na

Constituição da República.
(...)
§ 3º - Decretada a disponibilidade por interesse público, o recurso

que for interposto não terá efeito suspensivo, e o magistrado perderá
imediatamente a função jurisdicional.”.

Art. 25 - O inciso III do art. 143 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 - (...)
III - em razão de disponibilidade ou remoção por interesse público,

até o reaproveitamento.”.
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Art. 26 - O Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar nº
59, de 2001, que trata da disciplina judiciária, passa a ter a seguinte
redação:

“CAPÍTULO XI
Da Disciplina Judiciária

Seção I
Dos Deveres do Magistrado

Art. 145 - São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e

exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício;
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou

despachar;
III - determinar as providências para que os atos processuais se

realizem nos prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares
da Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento,
quando se tratar de providência que reclame e possibilite solução de
urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização em contrário,
motivada, do Tribunal de Justiça, por sua Corte Superior;

VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a
sessão e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados,
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos,
mesmo não havendo reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana e

feriados, com direito a compensação ou a indenização, paga nos
termos do parágrafo único do art. 117 desta lei complementar;

X - responder as solicitações encaminhadas pelos órgãos do
Tribunal de Justiça nos prazos assinados, observando o prazo
máximo de setenta e duas horas nos casos de urgência.

Art. 146 - É vedado ao magistrado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,

salvo uma de magistério;
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II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em
processo;

III - dedicar-se à atividade político-partidária;
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou por exoneração;

VI - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, de
economia mista inclusive, exceto como acionista ou quotista;

VII - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil,
associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

VIII - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos
judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no
exercício do magistério.

§ 1º - O exercício de cargo ou função de magistério será permitido
somente se houver compatibilidade de horários, vedado, em
quaisquer hipóteses, o desempenho de função de direção
administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino.

§ 2º - O magistrado poderá desempenhar função docente em curso
oficial de preparação para a judicatura ou de aperfeiçoamento de
magistrados, cumulativamente com o exercício de cargo ou função de
magistério.

§ 3º - O exercício de cargos ou funções de coordenação acadêmica,
como tais considerados aqueles que envolvam atividades estritamente
ligadas ao planejamento ou assessoramento pedagógico, será
admitido se atendidos os requisitos previstos no § 1º deste artigo.

§ 4º - O exercício de atividade docente deverá ser comunicado
formalmente ao Conselho da Magistratura ou ao Corregedor-Geral de
Justiça, pelo Desembargador ou pelo Juiz, respectivamente, com a
indicação da instituição de ensino, da disciplina e dos horários em que
as aulas serão ministradas.
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§ 5º - Verificada a presença de prejuízo para a prestação
jurisdicional em razão do exercício de atividades docentes, o Tribunal
de Justiça, por seu Presidente ou pelo Corregedor-Geral de Justiça,
conforme se trate de Desembargador ou de Juiz, determinará ao
magistrado que adote de imediato as medidas necessárias para
regularizar a situação, sob pena de instauração do procedimento
administrativo disciplinar cabível, procedendo à devida comunicação
em vinte e quatro horas.

§ 6º - Verificado o exercício irregular de cargo ou função de
magistério, o Conselho da Magistratura ou o Corregedor-Geral de
Justiça, caso se trate de Desembargador ou de Juiz, respectivamente,
ouvido o magistrado, fixará prazo para as adequações devidas,
observado o prazo máximo de seis meses.

Seção II
Das Penalidades

Art. 147 - A atividade censória de tribunais e conselhos é exercida
com o resguardo devido à dignidade e à independência do
magistrado.

Parágrafo único - O magistrado não poderá ser punido nem
prejudicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir,
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem.

Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção por interesse público;
IV - disponibilidade por interesse público com vencimentos

proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria por interesse público com proventos proporcionais

ao tempo de contribuição;
VI - perda do cargo.
§ 1º - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente

aos juízes de primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2º - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao

Juiz de Direito:
I - apurar fato ou circunstância determinante da responsabilidade

disciplinar;
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II - propor à Corte Superior instauração de processo administrativo e
a aplicação das penas previstas neste artigo.

§ 3º - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça exercer as
atribuições previstas no § 2º deste artigo, relativamente ao
Desembargador e ao Juiz do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 149 - A pena de advertência será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres
do cargo ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não
justificar a imposição de pena mais grave.

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura impedirá a
inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo de
um ano contado de sua imposição.

Art. 151 - A pena de remoção por interesse público será aplicada
quando:

I - a permanência do Juiz de primeiro grau, em sua sede
jurisdicional, for prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento do
Poder Judiciário, notadamente em caso de insuficiência de produção
em face de seu movimento processual;

II - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a
pessoa do Juiz.

Art. 151-A - A remoção por interesse público abrangerá o período de
trânsito e finalizará:

I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca ou
II - com a decretação da aposentadoria por interesse público, no

caso de o magistrado recusar-se a assumir a comarca para a qual
tenha sido designado.

Art. 152 - A pena de disponibilidade por interesse público será
aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável até a obtenção de outras funções para as quais se mostre
em condições.

§ 1º - A disponibilidade por interesse público terá a duração máxima
de três meses, que a Corte Superior poderá prorrogar pelo mesmo
prazo.
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§ 2º - Esgotado o período de que trata o parágrafo anterior, ou sua
prorrogação, não tendo a Corte Superior decidido pelo aproveitamento
do magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse público.

Art. 152-A - Cumprirá ao Corregedor-Geral de Justiça fazer o
acompanhamento necessário à reabilitação e propor que o magistrado
de primeiro grau, removido ou posto em disponibilidade por interesse
público, seja reaproveitado.

Parágrafo único - A atribuição de que trata este artigo pertencerá ao
Presidente do Tribunal de Justiça quando for o caso de disponibilidade
de Desembargador ou do Presidente do Tribunal de Justiça Militar,
quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria por motivo de interesse público será
decretada quando:

I - a Corte Superior reconhecer que o magistrado está
definitivamente incapacitado para exercer sua atividade;

II - tenha sido aplicada a remoção ou a disponibilidade por interesse
público e, terminado o respectivo prazo, ou prorrogação, o magistrado
se mantiver sem condições de cumprir com regularidade suas
funções.

Art. 154 - O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto da maioria
absoluta dos membros de sua Corte Superior e assegurada ampla
defesa, decidir pela perda do cargo do magistrado de carreira, durante
o biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do
cargo;

II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III - não revelar efetiva produtividade no trabalho ou
IV - embaraçar o bom funcionamento do Poder Judiciário.
Art. 154-A - Dar-se-á a exoneração, com automático afastamento

das funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 154-B - O recebimento da acusação pela Corte Superior do

Tribunal de Justiça suspenderá o curso do prazo para o vitaliciamento.
Art. 154-C - Poderá a Corte Superior do Tribunal de Justiça,

entendendo não ser o caso de pena de perda do cargo, aplicar as de
remoção por interesse público, censura ou advertência, vedada a
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disponibilidade por interesse público.
Art. 154-D - No caso de aplicação das penas de censura ou de

remoção por interesse público, o Juiz não vitalício ficará impedido de
ser promovido ou removido enquanto não decorrer prazo de um ano
da punição imposta.

Art. 154-E - O procedimento de vitaliciamento obedecerá às normas
aprovadas pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 154-F - Somente pelo voto de maioria absoluta dos integrantes
da Corte Superior do Tribunal de Justiça será negada a confirmação
do magistrado na carreira.

Art. 154-G - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal de
Justiça expedirá o ato de exoneração.

Art. 155 - As decisões da Corte Superior, de que tratam os arts. 151
a 153 desta lei são tomadas pela maioria absoluta de seus
componentes, assegurada ampla defesa.

Art. 155-A - O Presidente do Tribunal de Justiça formalizará e fará
publicar a conclusão da decisão disciplinar adotada pela Corte
Superior.

Art. 155-B - A perda do cargo somente será aplicada ao magistrado
vitalício em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Seção III
Dos Procedimentos

Art. 156 - Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de
penalidades terão início por determinação da Corte Superior, de ofício
ou mediante representação fundamentada do Presidente do Tribunal
de Justiça, do Corregedor-Geral de Justiça, do Governador do Estado,
da Mesa da Assembléia Legislativa, do Procurador-Geral de Justiça
ou Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Subseção I
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar

de Magistrado
Art. 157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com

endereço conhecido, poderá representar, por escrito, a respeito de
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputada a magistrado.

§ 1° - As denúncias sobre irregularidades serão obj eto de apuração,
desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
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sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.
§ 2° - O procedimento preliminar será arquivado, me diante decisão

fundamentada da autoridade competente, conforme o disposto nos §§
2º e 3º do art. 148 desta lei complementar, caso não haja indícios de
materialidade ou de autoria da infração administrativa ou ainda
quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar.

§ 3º - Das decisões referidas no parágrafo anterior o autor da
representação poderá apresentar recurso para a Corte Superior do
Tribunal de Justiça no prazo de quinze dias.

Art. 158 - Sempre que for necessário apurar-se fato ou circunstância
para determinação de responsabilidade disciplinar do magistrado, será
instaurada sindicância pela autoridade competente, conforme o
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 148 desta lei complementar.

Art. 159 - A sindicância será aberta por ato da autoridade
competente, que poderá delegar a respectiva execução quando o
sindicado for Juiz de primeira instância.

§ 1º - A sindicância será realizada no prazo de trinta dias contados
de sua instauração, podendo esse prazo ser prorrogado uma só vez.

§ 2º - O sindicante promoverá, em procedimento sumário, o
levantamento dos fatos e dos indícios de autoria e colherá, de ofício,
as provas que considerar necessárias.

§ 3º - No caso de não se apurarem os indícios de autoria, o
sindicante proporá o arquivamento da sindicância.

§ 4º - Concluída a sindicância, se apurados o descumprimento de
dever ou o cometimento de falta funcional por parte do magistrado, a
autoridade competente, em despacho, resumirá a acusação,
mencionando e classificando os fatos, e encaminhará os autos à Corte
Superior, para instauração de processo administrativo.

Art. 159-A - As normas para a instauração e curso do processo
administrativo disciplinar, bem como para o afastamento do
magistrado de suas funções, assegurada a integridade dos subsídios
até a decisão final, são as da Constituição Federal, da Constituição do
Estado e do Estatuto da Magistratura, ao qual se equipara a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional até a publicação daquele.

Art. 160 - Será dispensada a sindicância quando a falta disciplinar
constar em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou



397

constituir flagrante desacato ou desobediência.
Art. 161 - Revogado. (Artigo revogado pelo art. 30 da L.C. nº

85/2005).
Subseção II

Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade
Art. 162 - A pena de censura perderá seus efeitos decorrido um ano

do trânsito em julgado da decisão que a houver aplicado.
Parágrafo único - Em caso de reincidência, o prazo a que se refere o

"caput" deste artigo será contado em dobro a partir da última
punição.”.

Art. 27 - O inciso VI do art. 165 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da

colação de grau, como Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado,
Serventuário da Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja
exigida a utilização preponderante do Direito.”.

Art. 28 - O “caput” do art. 170-A da Lei Complementar n° 59, de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio do estágio probatório,
observado o disposto no § 4º do art. 168 desta lei complementar, a
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, poderá:

(...).”.
Art. 29 - O “caput” e o inciso III do § 2º do art. 171 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 171 - Ocorrendo vaga a ser provida, a Gerência da Magistratura
fará publicar imediatamente, no ‘Diário do Judiciário’, edital com prazo
de quinze dias para inscrição dos candidatos, vedada a publicação de
outro edital para comarca distinta antes do provimento da que não
teve candidato.”.

§ 2º - (...)
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, nos casos

do art. 143, I, desta lei complementar, a da remoção ou da
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disponibilidade por interesse público.”.
Art. 30 - O inciso III do §7º do art. 173 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 173 - (...)
§ 7º - (...)
III - estiver submetido a processo, instaurado pela Corte Superior

nos termos do art. 159 desta lei complementar, que o sujeite a perda
do cargo, aposentadoria, disponibilidade ou remoção por interesse
público;”.

Art. 31 - O art. 178 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou por interesse público, só
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento”.

Art. 32 - O inciso II do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 179 - (...)
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;".
Art. 33 - O art. 180 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a ter

a seguinte redação:
“Art. 180 - A remoção por interesse público será decretada pela

Corte Superior, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
assegurada ampla defesa, nos casos do art. 151 desta lei.

§ 1º - Decretada a remoção por interesse público, o magistrado
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que
lhe for designada.

§ 2º - O período de trânsito do magistrado removido por interesse
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público será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a juízo da
Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus membros.

§ 3º - Vagando comarca que possa ser provida por remoção e
existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha sido removido
por interesse público e cujo período de trânsito já tenha ultrapassado
o prazo previsto no § 2º deste artigo, o Corregedor-Geral de Justiça
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o
submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus
membros, sobre o aproveitamento do magistrado, designando-lhe a
comarca em questão para seu exercício.

§ 4º - Ocorrendo a designação prevista no § 3º deste artigo e
recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á processo
para sua aposentadoria por interesse público.

§ 5º - Na hipótese do § 3º deste artigo, somente serão considerados
pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes se a Corte
Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado removido por
interesse público ou se o magistrado que seria aproveitado recusar-se
a assumir a comarca.”.

Art. 34 - O art. 181 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 181 - Aplica-se à decretação da disponibilidade por interesse
público, no que couber, o disposto no art. 180 desta lei
complementar.”.

Art. 35 - O parágrafo único do art. 184-A da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 184-A - (...)
Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar

processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito,
processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 36 - Fica acrescentado ao Título I do Livro IV da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 184-B:

"Art. 184-B - A administração da Justiça Militar de primeiro grau far-
se-á por seis Auditorias sediadas em Belo Horizonte.

Parágrafo único - Lei definirá a circunscrição regional das seis
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Auditorias de que trata o ‘caput’ deste artigo”.
Art. 37 - O "caput" do art. 196 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 196 - Cada Auditoria, em número de seis, constitui-se de um

Juiz de Direito Titular e um Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar.
(...)”.
Art. 38 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 237 - (...)
II - Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação

Correicional;
(...).”
Art. 39 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59,

de 2001, o seguinte inciso V:
"Art. 238 - (...)
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7°, d esta lei
complementar.".

Art. 40 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a ter a seguinte denominação:

"Capítulo II - Da Secretaria de Padronização, Suporte ao
Planejamento e à Ação Correicional”.

Art. 41 - Os arts. 242 e 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, por meio de
regulamento, a organização e as atribuições da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional, que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do
Tribunal de Justiça e funcionará sob a superintendência do
Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria de Padronização,
Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional será fixado conforme
o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o art.
241 desta lei.”.

Art. 42 - Os arts. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

I - pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II - pelos cargos de provimento em comissão, previstos na legislação
específica.

§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previs tos neste artigo
serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2° - O ingresso nas carreiras previstas no inciso  I do "caput" deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2º Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3° - Na realização do concurso público a que se r efere o § 2° deste
artigo serão observados os princípios de centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e de regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4° - A nomeação para os cargos integrantes do qua dro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma secretaria integrada obrigatoriamente por
servidores da carreira de Técnico de Apoio Judicial, da especialidade
de Escrivão Judicial e de Oficial de Apoio Judicial, cuja lotação será
determinada pelas normas estabelecidas no Plano de Carreira próprio.

§ 1º - Os servidores titulares dos cargos integrantes da carreira de
Técnico de Apoio Judicial, Classe C ou B, e de Oficial de Apoio
Judicial, Classe B, ou seus respectivos substitutos, receberão, a título
de exercício das funções de gerência das secretarias do juízo e
contadorias judiciais, uma gratificação de 20% sobre o valor do PJ-77.

§ 2º - Será criado, no prazo de cento e oitenta dias da publicação
desta lei, o cargo de Vigilante, cuja investidura será efetivada por meio
de concurso público, o qual terá por finalidade promover a guarda dos
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edifícios do Tribunal de Justiça, sendo que o número de vigilantes
será calculado conforme o número de varas e câmaras existentes.

§ 3º - Os cargos de Vigilante em edifícios do Tribunal de Justiça a
que se refere o § 4º e os cargos necessários para a implantação do
Centro de Segurança Institucional - Cesi -, previsto no art. 16 da Lei
Complementar nº 85, inclusive os de natureza policial civil e militar,
serão regulamentados em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, e a
estrutura do órgão será estabelecida por meio de resolução da Corte
Superior, a ser editada no prazo de cento e oitenta dias a contar da
data de publicação desta lei.

Art. 43 - O "caput" do art. 260 e o do art. 261 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte red ação:

"Art. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.

(...)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre
vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao Presidente
do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa.".

Art. 44 - Os incisos I e IV do art. 289 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada
impostas aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, da
Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação
Correicional e dos Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância;

(...)
IV - pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de

advertência ou suspensão impostas a servidor da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância;”.

(...)”.
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Art. 45 - O § 1° do art. 293 e o art. 297 da Lei Co mplementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 293 - (...)
§ 1° - A sindicância será realizada por servidor ou  por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

(...)
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 46 - O "caput" e o § 1° do art. 298 da Lei Com plementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2°, e renumerad os os §§ 2°, 3° e
4°, respectivamente, para §§ 3°, 4° e 5°:

"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
mediante portaria, revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, e que será expedida:

I - pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.

§ 1° - A portaria prevista no "caput" deste artigo será publicada por
extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2° - O processo disciplinar será conduzido por co missão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 47 - O §1º do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
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artigo os §§ 2º e 3º, renumerando-se os atuais §§ 2º e 3º para,
respectivamente, §§ 4º e 5º:

"Art. 313 - (...)
§ 1º - Nos dias não úteis, haverá, no Tribunal e nos órgãos de

primeira instância, Juiz e servidor designados para apreciar e
processar as medidas de natureza urgente, conforme dispuser o
regimento interno e resolução da Corte Superior, com direito a
compensação ou indenização.

§ 2º - O plantonista é autorizado a avaliar urgência que mereça
atendimento, mesmo fora de rol que se tenha estabelecido das
matérias passíveis de apreciação no plantão, necessariamente
consistentes em tutelas ou medidas prementes, e, logo que
examinadas, serão remetidas ao Juiz natural.

§ 3º - O Tribunal fará prévia e periódica divulgação, inclusive com
inserção em seu “site” oficial, dos locais de funcionamento do plantão,
da forma de acesso e contato com o plantonista e da escala de
plantão, elaborada com base em critérios objetivos e impessoais.

§ 4º - A divulgação prevista no § 3º deste artigo incluirá
comunicação ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, à Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Defesa Social
e à Chefia de Polícia, sem prejuízo de solicitação da participação
respectiva, quando for o caso.

(...)”.
Art. 48 - O § 3º do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 319 - (...)
§ 3º - O regime jurídico dos serviços notariais e de registro é

exclusivamente o previsto na legislação federal pertinente,
assegurando-se independência no exercício de suas atribuições e
sendo vedadas a criação de despesa sem o correspondente suporte
de receita e a obrigação de selagem dos atos escriturados, salvo a
selagem dos atos não escriturados em livros.

Art. 49 - O art. 320 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 320 - A denominação dos fóruns e de outros próprios do Estado
utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por lei de iniciativa
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do Tribunal de Justiça, observada a legislação pertinente.”.
Art. 50 - O art. 324 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 324 - Fica proibida a permuta:
I - de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

II - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".

Art. 51 - O art. 340 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 340 - O Tribunal de Justiça deverá criar, no prazo de cento e
oitenta dias da data de publicação desta lei, Câmara Especial para
processar e julgar as ações penais e de improbidade administrativa
contra os agentes políticos.”.

Art. 52 - Ficam criados, nas comarcas que se seguem, os seguintes
cargos de Juiz de Direito:

I - Abaeté, 1 cargo;
II - Abre-Campo, 1 cargo;
III - Alfenas, 3 cargos;
IV - Alpinópolis, 1 cargo;
V - Almenara, 1 cargo;
VI - Andradas, 1 cargo;
VII - Araguari, 1 cargo;
VIII - Araxá, 3 cargos;
IX - Barão de Cocais, 1 cargo;
X - Barbacena, 2 cargos;
XI - Belo Horizonte, 71 cargos, sendo 54 titulares de vara,

Presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;
XII - Betim, 13 cargos;
XIII - Boa Esperança, 1 cargo;
XIV - Buritis, 1 cargo;
XV - Caeté, 1 cargo;
XVI - Camanducaia, 1 cargo;
XVII - Cambuí, 2 cargos;
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XVIII - Campo Belo, 2 cargos;
XIX - Capelinha, 1 cargo;
XX - Caratinga, 3 cargos;
XXI - Carmo do Paranaíba, 1 cargo;
XXII - Carmo do Rio Claro, 1 cargo;
XXIII - Cláudio, 1 cargo;
XXIV - Contagem, 13 cargos;
XXV - Conselheiro Lafaiete, 2 cargos;
XXVI - Corinto, 1 cargo;
XXVII - Coromandel, 1 cargo;
XXVIII - Coronel Fabriciano, 1 cargo;
XXIX - Curvelo, 2 cargos;
XXX - Diamantina, 1 cargo;
XXXI - Dores do Indaiá, 1 cargo;
XXXII - Extrema, 1 cargo;
XXXIII - Formiga, 1 cargo;
XXXIV - Francisco Sá, 1 cargo;
XXXV - Frutal, 2 cargos;
XXXVI - Governador Valadares, 4 cargos;
XXXVII - Guaxupé, 1 cargo;
XXXVIII - Ibiá, 1 cargo;
XXXIX - Ibirité, 5 cargos;
XL - Igarapé, 2 cargos;
XLI - Ipatinga, 8 cargos;
XLII - Itabira, 2 cargos;
XLIII - Itajubá, 3 cargos;
XLIV - Itaúna, 2 cargos;
XLV - Ituiutaba, 4 cargos;
XLVI - Iturama, 2 cargos;
XLVII - Jacutinga, 1 cargo;
XLVIII - Janaúba, 1 cargo;
XLIX - Januária, 1 cargo;
L - João Monlevade, 1 cargo;
LI - João Pinheiro, 2 cargos;
LII - Juiz de Fora, 10 cargos;
LIII - Lagoa Santa, 2 cargos;
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LIV - Lambari, 1 cargo;
LV - Lavras, 3 cargos;
LVI - Manhuaçu, 3 cargos;
LVII - Mariana, 1 cargo;
LVIII - Matias Barbosa, 1 cargo;
LIX - Medina, 1 cargo;
LX - Monte Carmelo, 1 cargo;
LXI - Monte Santo de Minas, 1 cargo;
LXII - Montes Claros, 4 cargos;
LXIII - Muriaé, 2 cargos;
LXIV - Nepomuceno, 1 cargo;
LXV - Nova Lima, 1 cargo;
LXVI - Nova Serrana, 3 cargos;
LXVII - Oliveira, 1 cargo;
LXVIII - Ouro Fino, 1 cargo;
LXVIX - Pará de Minas, 3 cargos;
LXX- Paracatu, 1 cargo;
LXXI - Paraguaçu, 1 cargo;
LXXII - Paraisópolis, 1 cargo;
LXXIII - Paraopeba, 1 cargo;
LXXIV - Passos, 1 cargo;
LXXV - Patos de Minas, 4 cargos;
LXXVI - Patrocínio, 2 cargos;
LXXVII - Poços de Caldas, 3 cargos;
LXXVIII - Pompéu, 1 cargo;
LXXIX - Pouso Alegre, 2 cargos;
LXXX - Prata, 1 cargo;
LXXXI - Ribeirão das Neves, 5 cargos;
LXXXII - Rio Pardo de Minas, 1 cargo;
LXXXIII - Sabará, 4 cargos;
LXXXIV - Santa Luzia, 7 cargos;
LXXXV - São Gonçalo do Sapucaí, 1 cargo;
LXXXVI - São Gotardo, 1 cargo;
LXXXVII - São Lourenço, 3 cargos;
LXXXVIII - São Sebastião do Paraíso, 2 cargos;
LXXXIX - Sete Lagoas, 4 cargos;
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XC - Teófilo Otôni, 3 cargos;
XCI - Timóteo, 1 cargo;
XCII - Três Corações, 1 cargo;
XCIII - Três Marias, 1 cargo;
XCIV - Três Pontas, 2 cargos;
XCV - Tupaciguara, 1 cargo;
XCVI - Ubá, 2 cargos;
XCVII - Uberaba, 6 cargos;
XCVIII - Uberlândia, 10 cargos;
XCIX - Unaí, 2 cargos;
C - Varginha, 2 cargos;
CI - Vazante, 1 cargo;
CII - Vespasiano, 2 cargos;
CIII - Viçosa, 2 cargos
CIV - Visconde do Rio Branco, 1 cargo.
Art. 53 - Ficam criadas as seguintes comarcas:
I - Fronteira, integrada pelo Município de Fronteira;
II - Juatuba, integrada pelos Municípios de Juatuba e de Florestal;
III - Pains, integrada pelos Municípios de Pains, Pimenta e Córrego

Fundo.
Art. 54 - Ficam transferidos os Municípios de:
I - Alto Caparaó, da Comarca de Espera Feliz para a de

Manhumirim;
II - Braúnas, da Comarca de Guanhães para a de Mesquita;
III - Conceição dos Ouros, da Comarca de Paraisópolis para a de

Cachoeira de Minas;
IV - Curral de Dentro, da Comarca de Pedra Azul para a de

Taiobeiras;
V - Divisa Nova, da Comarca de Cabo Verde para a de Alfenas;
VI - Heliodora, da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí para a de

Natércia;
VII - Ibiaí, da Comarca de Coração de Jesus para a de Pirapora;
VIII - Indianópolis, da Comarca de Nova Ponte para a de Araguari;
IX - Leandro Ferreira, da Comarca de Pitangui para a de Nova

Serrana;
X - Marilac, da Comarca de Coroaci para a de Governador
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Valadares;
XI - Patricínio de Muriaé, da Comarca de Muriaé para a de

Eugenópolis;
XII - Periquito, da Comarca de Açucena para a de Governador

Valadares;
XIII - Riachinho, da Comarca de Arinos para a de Bonfinópolis de

Minas;
XIV - Soledade de Minas, da Comarca de Caxambu para a de São

Lourenço;
XV - Bela Vista de Minas, da Comarca de Rio Piracicaba para a de

Nova Era;
XVI - Moeda, da Comarca de Belo Vale para a de Brumadinho;
XVII - Quartel Geral, da Comarca de Martinho Campos para a de

Dores do Indaiá;
XVIII - Santana do Paraíso, da Comarca de Mesquita para a de

Ipatinga;
XIX - São Tiago, da Comarca de São João del-Rei para a de Bom

Sucesso.
Art. 55 - Ficam extintas a Circunscrição Judiciária Metropolitana de

Belo Horizonte e a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 10 da Lei Complementar
nº 59, de 2001, suprimindo-se do Anexo I da mesma lei complementar
os quadros a ela relativos.

§ 1º - Passam a integrar a entrância especial as comarcas
constantes no Anexo desta lei, com o respectivo número de Juízes,
procedendo-se à alteração correspondente no Anexo I da Lei
Complementar nº 59, de 2001.

§ 2º - Sem prejuízo da reclassificação estabelecida nos § 1º deste
artigo e da aplicação do disposto no art. 29 desta lei complementar,
ficam mantidos os atuais quantitativos dos cargos de Juiz de Direito
previstos para as comarcas referidas no art. 10, inciso I, da Lei
Complementar nº 59, de 2001.

Art. 56 - Ficam instituídos, nas Comarcas de Belo Horizonte,
Ipatinga, Ribeirão das Neves e Uberlândia o Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência fixada na
Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
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Art. 57 - Até que sejam implantadas as Circunscrições Judiciárias
Militares previstas no § 2° do art. 184-B da Lei Co mplementar n° 59,
de 2001, introduzido por esta lei complementar, a administração da
Justiça Militar de 1° grau far-se-á pelas Auditoria s com sede em Belo
Horizonte.

Art. 58 - O Tribunal de Justiça, no prazo de cento e oitenta dias
contados da data da publicação desta lei, encaminhará à Assembléia
Legislativa projeto de lei que cria cargos de assessores de Juízes
vitaliciados, inclusive os dos Juizados Especiais, independentemente
da sua classificação na carreira, a serem providos por nomeação do
Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação do Juiz”.

Art. 59 - Fica acrescentado ao Título I da Lei Complementar nº 59,
de 2001, o seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A - São instituídas nas comarcas do Estado as Centrais de
Conciliação, às quais competirá, a critério do Juiz de Direito da Vara,
promover a prévia conciliação entre as partes, nas causas que versem
sobre direitos que admitam transação.

§ 1º - Compete à Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução, regulamentar o funcionamento das Centrais de Conciliação
e autorizar a sua instalação.

§ 2º - As Centrais de Conciliação funcionarão sob a coordenação de
Juiz de Direito designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 3º - Atuarão nas Centrais de Conciliação conciliadores, escolhidos
entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada,
facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de
Psicologia, de Serviço Social e de Relações Públicas.”.

Art. 60 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 59, de 2001, o
seguinte art. 255-A:

“Art. 255-A - É requisito para a investidura em cargo de Oficial de
Justiça a titularidade do grau de bacharel em Direito.

Parágrafo único - Na lei que tratar do Plano de Carreira dos
servidores do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a
irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes do cargo de que trata o
“caput” deste artigo que, na data da publicação desta lei
complementar, não tenham a formação acadêmica exigida.”.

Art. 61 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara
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Criminal especializada em crimes contra o idoso.
Art. 62 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara

Criminal especializada em crimes contra a criança e o adolescente.
Art. 63 - O Tribunal de Justiça proporá ao Poder Legislativo do

Estado projeto de lei que disponha sobre a manutenção da relação
percentual entre o subsídio do Desembargador e o do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, sempre que houver proposta de
modificação de subsídio deste.

Parágrafo único - O processo legislativo no Estado terá tramitação
até a fase da deliberação final, que será precedida da sanção ou da
promulgação do projeto relativo aos membros do Supremo Tribunal
Federal.

Art. 64 - Ao membro de comissão sindicante ou de comissão de
processo disciplinar e ao servidor encarregado de realizar sindicância,
quando obrigados a se deslocarem da sede da comarca para a
realização de diligência necessária ao esclarecimento do fato, será
assegurado o transporte e pagamento de diária, nos termos do
regulamento próprio.

Art. 65 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto e os Anexos da Lei Complementar n°
59, de 2001, consolidados com as alterações decorrentes desta lei
complementar, no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 66 - Esta lei complementar entra em vigor sessenta dias após a
data de sua publicação.

Art. 67 - Ficam revogados o art. 39, o § 1° do art.  171 e os arts. 258,
329 e 337 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ademir Lucas - André

Quintão - Ivair Nogueira - Inácio Franco.
Anexo

(a que se refere o § 1º do art. 54 da Lei Complementar nº ...)
Classificação das Comarcas e nº de Juízes (arts. 8º e 10)

I - Entrância Especial
1 - Alfenas - 8
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2 - Araguari - 14
3 - Araxá - 8
4 - Barbacena - 10
5 - Belo Horizonte - 262
6 - Betim - 25
7 - Campo Belo - 6
8 - Caratinga - 7
9 - Cataguases - 6
10 - Conselheiro Lafaiete - 11
11 - Contagem - 43
12 - Coronel Fabriciano - 6
13 - Curvelo - 6
14 - Divinópolis - 16
15 - Formiga - 6
16 - Frutal - 5
17 - Governador Valadares - 20
18 - Ibirité - 8
19 - Ipatinga - 18
20 - Itabira - 6
21 - Itajubá - 8
22 - Itaúna - 7
23 - Ituiutaba - 10
24 -Juiz de Fora - 37
25 - Lavras - 7
26 - Manhuaçu - 7
27 - Montes Claros - 22
28 - Muriaé - 8
29 - Nova Lima - 5
30 - Pará de Minas - 7
31 - Paracatu - 5
32 - Passos - 9
33 - Patos de Minas - 10
34 - Patrocínio - 7
35 - Pedro Leopoldo - 5
36 - Poços de Caldas - 11
37 - Pouso Alegre - 12
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38 - Ribeirão das Neves - 14
39 - Sabará - 6
40 - Santa Luzia - 12
41 - São João del-Rei - 6
42 - São Lourenço - 7
43 - São Sebastião do Paraíso - 7
44 - Sete Lagoas - 14
45 - Teófilo Otôni - 12
46 - Timóteo - 5
47 - Três Corações - 6
48 - Ubá - 6
49 - Uberaba - 22
50 - Uberlândia - 36
51 - Unaí - 6
52 - Varginha - 10
53 - Vespasiano - 6
54 - Viçosa - 6.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.440/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, a proposição em epígrafe

“estabelece a obrigatoriedade de afixar placas e distribuir material
informativo na forma e para os estabelecimentos que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/6/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
A proposição em análise obriga os estabelecimentos que oferecem

serviços de cabeleireiro a afixar placas em suas dependências e a
distribuir material informativo aos clientes alertando sobre o uso do
formol. De acordo com o projeto, os citados estabelecimentos teriam o
prazo de 30 dias, contados da publicação da lei, para se adequar às
suas disposições.
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Sobre a matéria, é importante esclarecer que a utilização do formol
em alisamentos capilares é proibida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa. Com efeito, em contato com o couro
cabeludo, essa substância pode causar uma série de danos à saúde,
como irritação da pele, queimaduras e intoxicação. No entanto, alguns
salões de beleza do país têm utilizado ilegalmente o produto, expondo
o consumidor a inúmeros riscos.

A propósito, cabe apontar a Resolução da Diretoria Colegiada da
Anvisa, RDC no 215, de 25/7/2005, que aprovou o Regulamento
Técnico Listas de Substâncias que os Produtos de Higiene Pessoal,
Cosméticos e Perfumes não Devem Conter Exceto nas Condições e
com as Restrições Estabelecidas. De acordo com o Anexo dessa
resolução, o formaldeído, popularmente conhecido como formol, tem
uso permitido em cosméticos apenas nas funções de conservante e
como agente endurecedor de unhas, com a fixação do limite máximo
de uso permitido.

Em face disso, reconhecemos que é louvável a intenção do autor da
proposição. Contudo, o meio escolhido para a consecução do objetivo
pretendido se mostra inadequado, à vista de nosso ordenamento
jurídico-constitucional.

De fato, o projeto vai de encontro ao princípio da livre iniciativa,
consagrado na Constituição da República, no seu art. 170. Conforme
se depreende do art. 196 da Carta Maior, a promoção da saúde é
dever do Estado. Assim, na forma proposta, o projeto pretende
transferir para o particular uma obrigação que é exclusiva do poder
público.

É preciso, portanto, reconhecer que a imposição que se pretende
revela ingerência indevida do Estado em esfera reservada à iniciativa
privada. Não faz sentido repassar para o particular um encargo que é
do poder público, compelindo-o a arcar com os custos de campanha
por ele pretendida. É, assim, mais adequado que campanhas de
conscientização sobre o uso inadequado do formol sejam veiculadas e
financiadas pelo poder público.

A título de informação, registramos, por fim, que, com o objetivo de
conscientizar os profissionais da área de estética quanto ao uso
correto de alisantes, a Anvisa tem realizado campanhas informativas
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sobre o tema, distribuindo, inclusive, “folders” e adesivos.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.440/2008.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.473/2008
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”, em 12/6/2008 e
a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.473/2008 tem como finalidade aprovar

a alienação de 16 lotes de terras devolutas situados nos Municípios de
Araçuaí, Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio
Pardo, todos com área entre 100ha e 250ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, com exceção dos casos relacionados com
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; a alienação ou a concessão de terra pública rural com área
de até 100ha ou previstas no plano de reforma agrária estadual
aprovado em lei; a concessão gratuita de domínio de área devoluta
rural não superior a 50ha; e a alienação ou a concessão de terra
devoluta rural com área de até 250ha, desde que precedidas de ação
judicial discriminatória e atendidos os requisitos pertinentes.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a
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alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, com área
limitada a 250ha, a quem torná-la economicamente produtiva e
comprovar sua vinculação pessoal com ela.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter -, a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial verificou que a legitimação das terras devolutas de
que trata a mensagem em análise não se enquadra entre as citadas
ressalvas constitucionais, devendo, assim, ser previamente aprovada
por esta Casa.

Ademais, tais concessões de domínio serão efetivadas por compra
preferencial, tendo por fundamentos o citado § 6º do art. 247 da Carta
Estadual e o § 3º do art. 30 da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação
dada pela Lei nº 12.416, de 1996.

Portanto, as legitimações de que trata o projeto de resolução se
encontram em estreita conformidade com o que dispõe a legislação
vigente, não havendo impedimento a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
2.473/2008 nos termos apresentados.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Benício Machado de Faria pelo

brilhante trabalho que vem desenvolvendo como Presidente do
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRFMG
(Requerimento nº 2.340/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Dr. Carlos Alberto Pereira Gomes pelos
relevantes serviços prestados como Presidente da Fundação Ezequiel
Dias - Funed (Requerimento nº 2.347/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da
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Silva pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da
Secretaria de Estado de Saúde (Requerimento nº 2.373/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Tammy Angelina Mendonça Claret
Monteiro pelos relevantes serviços prestados como Diretora-Geral da
Escola de Saúde Pública do Estado (Requerimento nº 2.378/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso aos profissionais da área de oftalmologia pela
comemoração de seu dia (Requerimento nº 2.410/2008, do Deputado
Ruy Muniz);

de aplauso à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte por seu
109º aniversário de fundação (Requerimento nº 2.417/2008, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com o Hospital Samaritano de Governador
Valadares pela passagem de seu 8º aniversário de fundação
(Requerimento nº 2.537/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Santa Casa de Montes Claros pela
inauguração de 20 leitos de UTI (Requerimento nº 2.562/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Waldete Coelho dos
Santos, ex-Prefeito de Berilo, ocorrido em 6/6/2008 (Requerimento nº
2.571/2008, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com a comunidade de Nova Lima pelo 360º
aniversário desse Município (Requerimento nº 2.573/2008, do
Deputado Zezé Perrella );

de congratulações com a Academia de História Terrestre do Brasil -
AHIMTB - pelas comemorações dos 200 anos do General Osório e
dos 100 anos da Arma de Engenharia (Requerimento nº 2.579/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Maj.-Brig. Intendente Pedro Norival de
Araújo por sua promoção na Aeronáutica (Requerimento nº
2.580/2008, do Deputado Lafayette de Andrada);

de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues pela
ética, lisura, competência, destemor e grande senso democrático com
que conduziu os trabalhos do TRE-MG (Requerimento nº 2.589/2008,
do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Sr. José Tarcizio de Almeida Melo por sua
posse como Presidente do TRE-MG (Requerimento nº 2.590/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso aos policiais militares que participaram da operação que
culminou na prisão de suspeitos de participar de uma quadrilha de
assaltantes paulistas desarticulada em Governador Valadares.
(Requerimento nº 2.617/2008, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o Secretário de Transportes e Obras
Públicas pela implantação da nova etapa do processo de licitação da
pavimentação de 49 trechos de rodovias, através do Programa
Proacesso (Requerimento nº 2.619/2008, da Comissão de
Transporte);

de congratulações com o Diretor-Geral do DER pela implantação da
nova etapa do processo de licitação da pavimentação de 49 trechos
de rodovias, através do Programa Proacesso (Requerimento nº
2.620/2008, da Comissão de Transporte).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 35ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - Palavras do
Sr. Eduardo Lery Vieira - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Fábio Avelar - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min,

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.

Atas
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Eduardo Lery Vieira, Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais - Indi -; Raphael Andrade, Secretário de
Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o Governador
do Estado, Aécio Neves; Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do
BDMG; e Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Diretor da Cemig,
representando o Presidente, Djalma Bastos de Morais.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Márcio

Damazio Trindade, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros
e ex-Presidente do Indi; Teodoro Alves Lamounier, Presidente da
Cohab, também ex-Presidente do Indi; Luiz Custódio Martins,
Presidente do Siamig; Jamil Habib Curi, Marshall Garcia, Maurício de
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Oliveira Cecílio e Marco Aurélio Fagundes Fontes, Diretores do Indi;
Guilherme Machado, ex-Presidente do Indi; e Luiz Antônio Athayde,
Subsecretário de Desenvolvimento Econômico.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi - pelos 40 anos de
sua fundação.

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

acompanhando gravação do Coral da Assembléia.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
O Indi, constituído em 1968, foi denominado inicialmente Instituto de

Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. Em 2005, passou a
denominar-se Instituto de Desenvolvimento Integrado, quando teve
seus objetivos ampliados com o objetivo de promover a elaboração e
a execução de estudos, projetos, planos e ações voltados para o
desenvolvimento. Mantido pela Cemig e pelo BDMG, respectivamente
na proporção de 75% e 25% das cotas, o Instituto revelou-se um
autêntico celeiro de talentos. Assim comemorar o quadragésimo
aniversário do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas
Gerais – Indi – significa, sobretudo, reconhecê-lo como um centro de
excelência que exerce um papel realmente decisivo no apoio ao
investidor que se estabelece em nosso Estado.

Se voltarmos no tempo, antes da criação do Indi, percebemos que,
até os anos 1960, Minas Gerais permanecia num plano secundário em
relação ao desenvolvimento industrial do País, mantendo-se como
grande fornecedora de insumos – como minério e energia elétrica – a
outros centros. Crescendo 93%, da década de 70 para a década de
90, o PIB mineiro, que era de aproximadamente 19 bilhões em 1968,
chegou a 208,7 bilhões em 2006, segundo dados preliminares da
Fundação João Pinheiro. Minas Gerais é hoje a 3ª economia do Brasil,
com uma estrutura econômica bastante influenciada pelo setor
industrial, responsável por 35,5% do PIB do Estado. Nas últimas
décadas, Minas ampliou e diversificou sua base industrial, não só
graças à criação do pólo automobilístico, como pelos investimentos
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nos setores siderúrgico, mecânico-metalúrgico, químico, têxtil,
moveleiro, agroindustrial e sucroalcooleiro. Minas sedimentou-se
como o 2º Estado mais industrializado do País, atraindo novas
indústrias para o nosso território e contribuindo enormemente para o
crescimento de nossa balança comercial, com vários setores na
vanguarda do esforço exportador. É riqueza sendo gerada, além de
mais empregos, com a confirmação e a ampliação de nossas
potencialidades econômicas.

Em todo esse quadro, tem sido fundamental a atuação do Indi, como
vetor essencial de implementação da política desenvolvimentista do
Estado, oferecendo completa assistência aos empresários. Seus
serviços, gratuitos, abrangem, desde informações sobre legislação e
disponibilidade de mão-de-obra e de fontes de matérias-primas até
estudos sobre custos de produção, incentivos fiscais e creditícios,
além de assessoria às empresas no desenvolvimento de projetos e
transferência de tecnologia. Como conseqüência, novos
empreendimentos vêm sendo atraídos para Minas Gerais, com forte
impacto na economia do Estado, favorecendo ainda a melhoria de
qualidade de vida do povo mineiro. Integrando o esforço de promoção
do crescimento do Estado coordenado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, o Instituto vem atuando em parceria
com Prefeituras Municipais e também com a Codemig, a Cemig e o
BDMG. Essa interação resulta na presença consolidada de cerca de
2.500 projetos industriais nos 52 distritos industriais implantados em
diferentes regiões de Minas Gerais. Temos, portanto, estabelecidas as
bases para uma economia diversificada e auto-sustentável que faz
com que nosso Estado seja um exemplo a ser seguido dentro e fora
do Brasil.

Na Presidência do Indi, o Eng. Eduardo Lery Vieira, detentor de uma
brilhante folha de serviços prestados em outras instituições, como o
Banco de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, exerce,
como principal dirigente do Instituto, um destacado trabalho de
agregação e coordenação, contando na Vice-Presidência com
Eduardo Prates Octaviani Bernis, expressivo líder empresarial, que
imprimiu gestão destacada na ACMinas, e com toda uma diligente
diretoria, integrada por Jamil Habib Curi, Marshall Garcia, meu colega



422

de jornada de uma vida na nossa saudosa Telemig, Maurício de
Oliveira Cecílio e Marco Aurélio Fagundes Fontes.

Toda a equipe dirigente do Indi, sempre prestigiada pelo Governador
Aécio Neves, saberá manter o Instituto, nos próximos anos, como
porta de entrada do investidor em Minas, agregando valores ao
produto feito no Estado, disseminando a inovação, ao mesmo tempo
que continuará reforçando os setores tradicionais, potencializando as
oportunidades e vocações, promovendo o desenvolvimento de todo o
Estado e descortinando novos horizontes para as regiões carentes.

Por isso a Casa do povo, por seus legítimos representantes, ao
homenagear o Indi, faz questão de consignar, de forma indelével, na
memória da história de Minas, as transformações vigorosas e
expressivas do nosso Estado nos últimos anos que tiveram como seu
ponto de partida esse importante Instituto. Muito obrigado!

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembléia Legislativa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Eduardo Lery
Vieira, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas
Gerais - Indi -, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Uma instituição eficiente, que divulga o Estado e
capta investimentos industriais. Uma instituição ágil, preparada para
prestar todo o apoio necessário ao empresariado dos diversos setores
do parque produtivo mineiro. Uma instituição sólida, que há quatro
décadas vem trabalhando pelo crescimento econômico e social de
Minas Gerais. A homenagem do Parlamento mineiro ao Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi - pelos 40 anos
investidos no Estado”.

O Sr. Presidente - Solicito ao componentes da Mesa que me
acompanhem nesta homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Eduardo Lery Vieira

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, autor desta homenagem;
Exmo. Sr. Raphael Andrade, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, aqui representando o Exmo. Governador do Estado de
Minas Gerais, Sr. Aécio Neves; Exmo. Sr. Paulo de Tarso Almeida
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Paiva, Presidente do BDMG; Exmo. Sr. Marco Antônio Rodrigues da
Cunha, Diretor da Cemig, representando o Exmo. Presidente da
Cemig, Sr. Djalma Bastos de Morais; Sras. Deputadas; Srs.
Deputados; senhoras e senhores; colegas do Indi; minhas primeiras
palavras são de agradecimento à Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e a cada um dos seus membros pela gentil decisão de
realizar esta sessão solene em homenagem ao Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -, que, com muito
orgulho, celebra, neste ano, seu 40º aniversário de fundação. De
forma muito especial, agradeço ao Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto
Coelho, digno Presidente deste Parlamento, autor da proposição
legislativa que culmina com esta solenidade, que muito nos honra e
haverá de ficar registrada na história da nossa instituição e no coração
dos seus dirigentes, colaboradores e de todos aqueles que
participaram e ainda contribuem para esta obra memorável que o Indi
construiu ao longo das quatro últimas décadas. O Indi é grato a todas
essas pessoas que ajudaram a escrever sua história - vários de
nossos ex-Presidentes e ex-funcionários estão aqui presentes,
trazendo o calor humano e a alegria para esta solenidade. É a história
de uma instituição que se constitui hoje, sem dúvida, em importante,
valioso e estratégico patrimônio de Minas Gerais e da sociedade
mineira. Nessa história, que orgulhosamente continuamos escrevendo
a cada novo dia, buscamos lições, força e coragem para seguir
adiante. Nesta noite especial, em que recebemos essa honrosa
homenagem do Parlamento do nosso Estado, é dessa história que
nos lembramos, é essa a história que nos vem à alma, ao coração e
nos emociona.

O Indi é um marco na história recente de Minas Gerais, sobretudo
em sua história econômica e social, um verdadeiro divisor de eras e
de épocas. É, também, o símbolo de um sonho coletivo, da
inquietação, da ousadia, da vontade e da determinação dos mineiros
de construir uma economia só1ida, diversificada, moderna e
competitiva, com produtos de categoria mundial e alto valor agregado,
que conquistam mercados no Brasil e mundo afora. Minas Gerais,
senhoras e senhores, já não admitia mais seguir cumprindo a sina de
um Estado exportador de minérios e de mineiros. No final dos anos
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60, mais de 12% dos mineiros viviam fora das nossas fronteiras.
Inquietava-nos - e também inquietava a todos os mineiros - conviver
com uma economia predominantemente agrária e com uma indústria
incipiente, apoiada fundamentalmente no extrativismo e na produção
de bens primários, aqui lembrados pelo nosso Presidente Alberto
Pinto Coelho. Minas já não se conformava com o destino de mero
fornecedor de matérias-primas a centros mais desenvolvidos e
industrializados no País e no exterior, onde esses insumos,
arrancados do nosso solo generoso, gerariam riqueza, empregos,
crescimento econômico e desenvolvimento social.

Já havíamos visto essa cena, vendo escoar-se pela Estrada Real o
ouro e o diamante das Minas Gerais. Não queríamos vê-la de novo!
Conspirava-se em Minas Gerais! Estava em curso, senhoras e
senhores, a conspiração do bem, uma conspiração cujo objetivo era a
construção de um Estado economicamente forte, capaz de garantir
aos seus filhos os empregos que iam buscar em outras regiões do
País e no exterior. Uma conspiração que unia as principais lideranças
empresariais e políticas de Minas Gerais e os nossos melhores
técnicos.

O primeiro passo, no final dos anos 40 - aliás, os senhores deverão
de ter um pouco de paciência com toda essa história que haverei de
contar -, foi o Plano de Recuperação Econômica e Fomento da
Produção, da lavra profícua de Américo Renê Giannetti, empresário e
político pioneiro e visionário, que merece o reconhecimento de todos
os mineiros, conforme expressado pelo Sr. Robson Braga de Andrade,
Presidente da nossa Fiemg, em recente homenagem deste
Parlamento às atividades daquela entidade. Do plano de Giannetti,
resultou, em 1951, a elaboração do Plano de Eletrificação de Minas
Gerais, e, no ano seguinte - 1952 -, pelas mãos do Governador
Juscelino Kubitschek, nasce a Cemig e o binômio Energia e
Transportes. Com JK, Minas ganha milhares de quilômetros de
estradas estratégicas. Dez anos depois, nascia o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - o nosso BDMG -, no governo
Magalhães Pinto.

Com a Cemig, tínhamos a melhor e mais firme energia do País, mas
não tínhamos indústrias para transformá-la em produtos, riqueza e
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empregos para os mineiros, que continuavam fazendo as suas malas.
Com o BDMG, Minas Gerais dispunha de um moderno sistema de
crédito, mas não possuía empresas a financiar. Avançáramos muito,
mas continuávamos reféns de uma economia e de uma indústria
excessivamente concentrada em setores básicos de bens primários e
no extrativismo, conforme mencionado aos senhores.

Parecia não haver saída! “Pior do que a realidade, só a perspectiva”
- foi a conclusão de um grupo de jovens economistas que, no BDMG,
desde 1965, trabalhavam na elaboração do Diagnóstico da Economia
Mineira, certamente o mais bombástico e contundente documento já
produzido sobre a economia de nosso Estado. O Diagnóstico da
Economia Mineira foi publicado em 1969 e teve o mérito de alertar as
lideranças políticas e empresariais de Minas para o tamanho do
desafio que tinham pela frente. Felizmente, graças à obstinação e à
tenacidade dos mineiros, suas previsões catastróficas não se
consumaram.

O trabalho iniciado com o Plano de Recuperação Econômica,
continuado com o Plano de Eletrificação de Minas e com a criação da
Cemig e do BDMG, estava maduro e pronto para produzir resultados,
mostrar e comprovar que perspectivas e realidade se constroem com
determinação, ousadia e competência. A solução veio exatamente
pela iniciativa da Cemig e do BDMG, que se uniram para criar uma
instituição destinada a promover Minas Gerais e a buscar
investimentos onde quer que estivessem - no Brasil e no exterior.
Corria o ano de 1968 - nascia o Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais - Indi!

O Indi, senhoras e senhores, muito se orgulha de suas origens e de
sua história, que se entrelaça com a história de sucesso das
instituições que o idealizaram - Cemig e BDMG. Cabe aqui um
especial agradecimento aos nossos mantenedores, nas pessoas do
Presidente Paulo Paiva e do Dr. Marco Antônio, representando o
Presidente Djalma Morais, sem os quais não teríamos construído essa
história.

O Indi nasceu moderno e mantém-se assim 40 anos depois, com
quadros de alta qualificação, formados e forjados nas verdadeiras
escolas, que são a Cemig e o BDMG. Ele nasceu com a missão de
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transformar e de trabalhar por Minas e por sua economia, e como um
elo importante de um aparato institucional de apoio e de promoção
industrial, que logo se constituiria em modelo no País e no exterior.
Trabalhando ao lado de instituições respeitáveis, como a Cemig, o
BDMG, a Companhia de Distritos Industriais e a Fundação João
Pinheiro, o Indi protagonizou, ao longo do anos 70, uma das mais
exitosas e espetaculares experiências estaduais de industrialização de
todo o País.

Minas, enfim, atingia o seu objetivo de implementar um agressivo e
intenso processo de diversificação industrial, garantindo a inserção da
economia mineira no País e no mundo. Nos anos 70, a economia
mineira cresceu vigorosamente, acima da média nacional e dos
Estados concorrentes. Éramos, dizia-se então - e de fato éramos -,
uma ilha de prosperidade. Contribuímos efetivamente para a atração e
consolidação da Fiat, para o processo de mineirização dos seus
fornecedores e para a expansão da Usiminas, da Coteminas, da
Cedro Cachoeira, da Biobrás, hoje Novo Nordisk, e de outras
empresas.

De fato, desde a sua criação, em 1968, até hoje, o Indi tem sido a
principal porta de entrada de investimentos em Minas Gerais,
produzindo resultados auspiciosos em seus 40 anos de vida e de
história.

Exmo. Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, Exmos. Srs.
Deputados, senhoras e senhores, membros do governo do Estado e
família do Indi, pela visão dos seus idealizadores e também pelo
trabalho dedicado e competente dos seus funcionários, o Indi é autor
de uma obra de que Minas Gerais e os mineiros podem se orgulhar.

Hoje o nosso compromisso é dar continuidade a esse trabalho,
como instituição integrante do Sistema Operacional de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, sob a liderança do
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dr. Raphael
Guimarães Andrade.

Para bem nos desincumbirmos das nossas responsabilidades,
posso assegurar-lhes que o Indi chega ao seu 40º aniversário de
fundação com o mesmo entusiasmo e a mesma paixão que marcaram
a sua criação, ágil e moderno para se adequar às grandes



427

transformações da economia globalizada, e competente para
consolidar investimentos estabelecidos em Minas e para atrair novos
empreendimentos disputados por países de todos os continentes. O
Indi dispõe hoje de um sistema de informações sobre projetos de
investimento em Minas, o qual relata a sua atuação, a sua situação e
os seus gargalos, podendo, dessa forma, agir com rapidez e eficácia,
a fim de facilitar o trabalho dos empresários, conforme orientação
expressa do Governador Aécio Neves.

Cultuamos hoje, como sempre fizemos, a disposição para o trabalho
em equipe, de forma parceira e cooperativa, com instituições
integrantes do Sistema Operacional de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais, e também com as demais instâncias do governo, em
particular, com a Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e outras, em total e
absoluta sinergia.

Em 1968, quando o Indi nasceu, Minas Gerais passava por tempos
efervescentes em sua economia. Quatro décadas depois, orgulhamo-
nos de participar da revolução comandada pelo Exmo. Governador
Aécio Neves, com a participação decisiva das entidades de classe e
das empresas privadas, que fazem da economia mineira a que mais
cresce no País, em todos os seus principais indicadores.

Minas Gerais é o melhor lugar para se investir e viver. Assim como
ocorreu nos anos 70, quando absorveu 25% de todo o investimento
estrangeiro que entrou no País, Minas Gerais é novamente o Estado
que mais amplia e atrai investimentos. Houve 1939 novos projetos,
com investimentos de R$168.000.000.000,00, no período de 2003 a
2010, e a geração - pasmem os senhores - de 321 mil novos
empregos diretos.

Idealizado para enfrentar e vencer desafios, para ser uma instituição
moderna e contemporânea, o Indi participa dessa obra notável, que se
realiza sob a liderança do Exmo. Governador Aécio Neves e a
coordenação dos nossos ex-Secretários Wilson Brumer, Márcio
Lacerda e, presentemente, do Secretário Raphael Guimarães
Andrade.

Nascemos Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais,
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porque, à época, o desafio era construir em Minas uma indústria forte,
diversificada e inserida nos grandes mercados mundiais. Hoje somos,
com orgulho e satisfação, o Instituto de Desenvolvimento Integrado de
Minas Gerais, expandindo o nosso foco para atuar na ampliação de
investimentos existentes no Estado, atração de novos investimentos
nos setores de serviços, comércio e agronegócios.

Exmo. Sr. Presidente Alberto Pinto Coelho, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, colegas de governo, senhoras e senhores, amigos do Indi,
a história do Instituto é a de uma parceria bem-sucedida que mobilizou
os mais importantes segmentos representativos da sociedade mineira:
uniu instituições públicas - a Cemig e o BDMG -; uniu jovens e
competentes técnicos, que se juntaram para pensar em uma Minas
moderna e forte em sua economia; e uniu lideranças políticas, cujo
apoio foi sempre decisivo.

Devo dizer que esta é a mais pura expressão da verdade, que o
apoio deste Parlamento foi e continua sendo fundamental para o Indi,
cuja criação foi aqui aprovada, como também o foi a sua recente
transformação em Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas
Gerais.

Temos, caro Presidente Alberto Pinto Coelho, a consciência de que
o apoio, a vontade e a decisão política que se expressam no
posicionamento cívico desta Casa e de seus Deputados são
fundamentais para viabilizar e dar conseqüência às propostas que
emanam dos órgãos técnicos do governo.

É com satisfação, portanto, que vemos esta Assembléia Legislativa
posicionar-se como importante pilar de sustentação do projeto de
construção de uma Minas que ocupe o espaço político que lhe cabe
no cenário nacional, com uma economia em franco crescimento e que
seja capaz de fazer desse crescimento instrumento de transformação
social. Essa é a nossa crença, de respeito e reconhecimento ao Poder
Legislativo do nosso Estado. São esses sentimentos que tornam esta
noite e esta homenagem tão especiais e gratificantes para a família
Indi.

Tenham certeza de que seguiremos adiante, nos próximos 40 anos,
trabalhando para fazer do Indi uma instituição à altura das
expectativas de Minas, dos mineiros e, particularmente, deste
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Parlamento. Muito obrigado.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia,
que, sob a regência do maestro Guilherme Bragança, apresentará as
músicas “Jardim da Fantasia”, de Paulinho Pedra Azul, e “Magnificat”,
de Camille Saint-Saens.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - Agradecemos a apresentação do coral dos

funcionários desta Casa.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os
agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 4, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Durval Ângelo; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei nº 2.302/2008; renovação da votação; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; aprovação - Votação,
em turno único, do Projeto de Lei nº 2.316/2008; aprovação - Votação,
em turno único, do Projeto de Lei nº 2.359/2008; aprovação - Votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 725/2007; requerimento do Deputado
Gilberto Abramo; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno,
do Projeto de Resolução nº 2.207/2008; aprovação - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Resolução nº 2.211/2008; aprovação - Votação,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.397/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.420/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.133/2008;
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aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.199/2008; requerimento do Deputado Gilberto
Abramo; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.046/2007; votação do Substitutivo nº 2, salvo
emendas; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação da
Emenda nº 3; rejeição; votação das Emendas nºs 1 e 2; rejeição -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.386/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.479/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.028/2008; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
930/2007; apresentação do Substitutivo nº 2; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo nº 1; aprovação; prejudicialidade
do Substitutivo nº 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.979/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; declarações de
voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo
- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h11min, a
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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 Weliton Prado, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir
o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, consta da pauta, em 1º
turno, o Projeto de Lei n° 1.979/2008, que trata do  reajuste dos
servidores do Ministério Público. Nada mais correto do que
traduzirmos o que foi acordado com a Mesa Diretora e o Colégio de
Líderes: que esse projeto será votado favoravelmente, em 1º turno,
hoje, e, na quinta-feira de manhã, será votado, em 2º turno, em
redação final, o que permitirá à Procuradoria-Geral de Justiça operar
retroativamente a janeiro, conforme o mandamento do projeto, o
reajuste de tabelas de vencimento do Ministério Público. Apesar de
todas as tragédias que temos visto em Minas Gerais, nos dois últimos
anos do mandato do atual Secretário Maurício Campos, em que 25
presos foram queimados em Ponte Nova, por negligência, 8 presos,
em Rio Piracicaba, e, nesta semana, 2 menores, em Arcos, tragédia
em que o Estado se mostra incompetente, o Ministério Público cumpre
sua função de fiscalizar. Nos quatro anos anteriores, não há
estatística de tragédias tão tristes como essas. Agora vemos
atentados atribuídos a quadrilhas, a grupos organizados em Belo
Horizonte. Já foram sete. Soube que agora, à tarde, houve outro. Eles
são atribuídos a denúncias de tortura dentro da Dutra Ladeira. Não
farei essa ilação, porque seria temerário, pois precisamos esperar a
apuração. Entretanto, ontem, a Comissão de Direitos Humanos foi
com servidores do Ministério Público visitar a Dutra Ladeira. Esta
Comissão já esteve lá várias vezes. Só neste ano, fizemos cerca de
oito encaminhamentos de familiares de presos que foram torturados
nessa unidade ao Ministério Público. Este não se omitiu.
Recentemente, o Dr. Joaquim esteve em Neves, com um grupo de
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Promotores, fazendo um levantamento de todas as denúncias da
penitenciária. Até agora, o Secretário de Defesa Social nada fez frente
às providências do Ministério Público. Pasme, Sr. Presidente, em 14
anos como Deputado e em 22 participando da Pastoral Carcerária,
ontem fomos impedidos, pela primeira vez, de entrar num
estabelecimento penal. As estruturas da Assembléia e do Ministério
Público foram impedidas de entrar na Dutra Ladeira. Eles não queriam
que fossem fotografadas e filmadas torturas estampadas em corpos
de presos. Encaminhei um ofício a esta Presidência, pedindo uma
resposta e providência. No dia em que este Poder deixar de ser
Poder, no dia que abdicarmos do exercício de poder, ocorrerá o
mesmo que na edição do AI-5, em dezembro de 1968. Quando Pedro
Aleixo questiona os poderes arbitrários do AI-5, Gama Filho, Ministro
da Justiça, pergunta: “O senhor está duvidando do Presidente Costa e
Silva?”. E Pedro Aleixo respondeu: “Do Presidente não, minha
desconfiança é do guarda da esquina”. Hoje, nas penitenciárias,
estabeleceu-se poder de Agentes e Diretores que podem rasgar a
Constituição, impedindo que o Ministério Público e a Comissão de
Direitos Humanos possam atuar. É bom que os servidores do
Ministério Público sejam bem remunerados, sim. Esse reajuste já vem
tarde. Eles também enfrentam situações de risco como essa. Nunca
visitamos estabelecimento penal em Ribeirão das Neves sem a
presença, além da do Promotor, de servidores do Ministério Público.
Queremos uma providência para esse Secretário de “insegurança
pública”, uma resposta formal da Assembléia, porque, como na edição
do AI-5, o nosso receio é do guarda da esquina. Que ele possa se
arvorar no direito de impedir que um membro deste Poder e que um
membro do Ministério Público exerçam seu papel de fiscalização.
Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência se pronunciará sobre o assunto
oportunamente. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por
aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
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apreciação de pareceres e de requerimentos.
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.302/2008, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$63.271.686,00 ao Orçamento Fiscal do
Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A
Presidência vai renovar a votação do parecer. Em votação, o parecer.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 2.579/2008. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

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

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

Abramo, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os Projetos de Lei nºs 930/2007 e 1.979/2008 sejam apreciados em
primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.316/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$3.000.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.359/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$5.341.772,65 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
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o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 725/2007, do Deputado
Doutor Viana, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de
2/10/92, que declara de preservação permanente, de interesse
comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro -
“Caryocar brasiliense” - e dá outras providências. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando o adiamento
de votação do Projeto de Lei nº 725/2007. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.207/2008, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.211/2008, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.397/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que 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. A Comissão
de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. No decorrer da discussão, foi apresentado ao
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Projeto o Substitutivo nº 1, que, nos termos do § 4o do art. 189 do
Regimento Interno, será submetido à votação, independentemente de
parecer. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 1.397/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.420/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Senador Cortes o imóvel que especifica e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.420/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.133/2008, do Deputado
Adalclever Lopes, que autoriza o Estado de Minas Gerais a fazer
reverter ao Município de Caiana o imóvel mencionado. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 2.133/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.199/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Uberlândia o imóvel que especifica. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando o adiamento
da votação do Projeto de Lei nº 2.199/2008. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.046/2007, do Deputado
Carlin Moura, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar
as atividades de caráter desportivo no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
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constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. A Comissão de Educação opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que opina pela
aprovação da Emenda nº 3, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas n°s 1 e 2, apresentadas em Plenário. Em vot ação, o
Substitutivo nº 2, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.046/2007
na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.386/2007, do Deputado
Fahim Sawan, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Conquista 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 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 1.386/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.479/2007, do Deputado
Neider Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Cláudio os imóveis 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 votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.479/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.028/2008, do Deputado
Gustavo Valadares, que altera o art. 2º da Lei nº 14.601, de
23/1/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Abaeté o imóvel para construção de ginásio poliesportivo. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.028/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 930/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 930/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel ao

Município de Belo Horizonte, constituído pela área de 286.724,24m²,
localizado no Bairro Confisco, no Município de Belo Horizonte,
registrado sob o nº 95.814, no Livro nº 2 de Registro Geral, no
Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte.

Parágrafo único - A doação do imóvel de que trata o “caput” deste
artigo objetiva a regularização fundiária de seus ocupantes e deverá
ser feita sem nenhum tipo de ônus para os ocupantes.

Art. 2º - O levantamento topográfico e cadastral dos lotes e
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ocupantes será executado pelo Município de Belo Horizonte, que
arcará com os encargos financeiros destinados à regularização
fundiária, titularização dos lotes e das moradias, cientificando o
governo estadual, trimestralmente, do cronograma da titularização e
da relação dos beneficiados em cada etapa.

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei ou se forem descumpridas as condições do parágrafo único do art.
1º e do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2008.
Ademir Lucas
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Ademir Lucas, que recebeu o nº 2, e que,
nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será votado
independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº
1, fica prejudicado o Substitutivo nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 930/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.979/2008, do
Procurador-Geral de Justiça, que altera a tabela de vencimentos dos
servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.979/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Declarações de Voto
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero saudar todos os

servidores do Ministério Público que estão neste Plenário. O nosso
abraço. Quero registrar, em nome das Bancadas do PT e do PCdoB, o
nosso voto favorável, reconhecendo o sério trabalho que o Ministério
Público exerce em Minas Gerais, especialmente os seus servidores. O
projeto trata de duas questões fundamentais: o índice da tabela de
vencimentos, que varia de 9,95% a 14,86%, em relação aos diversos
níveis das categorias do Ministério Público; e a redução da jornada de
trabalho, merecida por todos os trabalhadores do Ministério Público de
Minas Gerais. Quero saudá-los pela luta, pela presença e pelo
trabalho que desenvolvem no Estado. Um grande abraço. Muito
obrigada.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, este
projeto, agora aprovado, faz justiça aos servidores do Ministério
Público, que estavam vivendo uma difícil situação. Embora outros
segmentos da Justiça estejam sendo muito bem pagos, o Ministério
Público tem tido dificuldades, e os funcionários aqui representados
merecem os parabéns pela mobilização que fizeram. Nesta Casa,
costuma-se dizer que ninguém vota contra as galerias. Portanto, é
importante a participação de vocês. Queria aproveitar a oportunidade
e mencionar que, na última sexta-feira, à noite, foram inauguradas as
novas instalações do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado. São instalações dignas e adequadas, à altura da importância
do trabalho do Ministério Público. De parabéns está a sua equipe,
representada pelo Procurador-Geral, Jarbas Soares Júnior. Muito
obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, acho que a
Assembléia Legislativa deu a resposta à altura aos anseios dos
servidores do Ministério Público, que merecem esse reajuste,
autorizado agora pela Assembléia. Esperamos que os servidores
desta Casa também sejam beneficiados com um reajuste. Os
servidores do Ministério Público vêm reivindicando esse reajuste, que
não repõe a inflação, mas pelo menos ameniza os seus efeitos, que
têm sido perversos no orçamento doméstico desses servidores. Creio
que essa política adotada pelo Ministério Público de recomposição
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salarial também seja seguida por esta Casa, porque é justa, é devida
e vem em boa hora.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de parabenizar todos os
servidores do Ministério Público, em nome da Associação dos
Servidores do Ministério Público, uma associação muito atuante no
nosso Estado. Quero dizer que realmente a mobilização é
fundamental e a reivindicação de vocês é mais do que justa, ou seja, o
índice de reajuste e a redução da jornada de trabalho. Temos de
priorizar nesta Casa - já sei que é uma prioridade de nosso Presidente
- o concurso público. Necessitamos do concurso público para mais
servidores do Ministério Público. O número de Promotores pode ser
até pequeno, mas é muito mais importante, para as promotorias,
aumentar o número dos seus servidores, por isso é fundamental o
concurso público para que população seja mais bem atendida. O
Deputado Luiz Tadeu Leite disse que as obras já foram iniciadas no
Norte de Minas, em Montes Claros e também em Uberlândia, com a
construção do prédio, que é muito importante para que a população
tenha um acesso mais digno - aliás, o Procurador-Geral, Dr. Jarbas, e
o Dr. Alceu estiveram presentes. Enfim, quero parabenizar os
servidores e dizer que a luta tem de continuar. São muitas as
reivindicações, são muitas as demandas da categoria, e é muito
importante que esta Casa tenha a sensibilidade em garantir a
dignidade aos servidores dessa categoria tão importante, que atende
ao direito do cidadão, que atende às pessoas mais simples e mais
necessitadas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
conceituados servidores do Ministério Público presentes, gostaria de
manifestar a minha enorme satisfação nesta noite. Quero dar um
testemunho e tenho a certeza de que a associação é testemunha
maior, desde o primeiro momento em que este projeto veio a esta
Casa e avocamos a sua relatoria. Devo destacar, neste momento, que
fizemos mais de 10 encontros entre a Assembléia e o Ministério
Público, com a presença do representante de todos os servidores.
Devo dizer a V. Exa. que esgotamos todos os canais possíveis, mas,
no processo convergente, com esse substitutivo que apresentamos na
nossa Comissão de Constituição e Justiça, da qual tive a honra de ser
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relator, estamos votando-o. Fico muito feliz de ter participado
efetivamente na construção desse projeto tão importante, valorizando
assim todos os servidores do Ministério Público. Deixo aqui as minhas
homenagens num momento muito oportuno, no 2º turno. Muito
obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de registrar
que a Bancada do PMDB, coerente como tem sido, nesta Casa, no
apoio aos interesses dos trabalhadores, votou favoravelmente à
aprovação desse projeto dos servidores do Ministério Público. Com
isso, mais uma vez, com a presença nesta reunião extraordinária
desta noite, dá mostras do seu compromisso na brilhante atuação do
nosso Líder, Deputado Gilberto Abramo, que se empenhou também
para que esse projeto pudesse ser votado nesta noite. Quero crer que
fazemos aqui uma correção e, acima de tudo, fazemos justiça. É o
compromisso do PMDB, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, nós, do PCdoB,
juntamente com toda a Bancada do Partido dos Trabalhadores, como
não poderia deixar de ser, votamos favoravelmente ao Projeto de Lei
nº 1.979/2008, que concede reajuste aos servidores do Ministério
Público. A votação favorável a esse projeto é fruto da compreensão de
que o poder público, de que as instituições públicas deste Estado só
funcionarão com a valorização do servidor. O servidor público é o que
garante a efetividade do Estado. Valorizar esse servidor, recompor a
tabela salarial desse servidor é garantir, cada dia mais, o bom
funcionamento desta instituição chamada Ministério Público de Minas
Gerais, que tem cumprido fielmente sua função institucional e
constitucional na defesa do Estado Democrático de Direito. Na nossa
compreensão, Sr. Presidente, este Estado precisa justamente daquilo
que chamamos de choque de inclusão social, que é a valorização do
servidor público.

Foi aprovado também hoje, em 1º turno, projeto de minha autoria
que moderniza a Lei de Incentivo ao Esporte. Agora esse projeto
depende de aprovação em 2º turno. Também foi aprovado neste
Plenário, em 1º turno, o projeto que prevê a criação da Bolsa-Atleta
em Minas Gerais, o qual agora depende de aprovação em 2º turno.
Tudo isso é o exemplo maior de que Minas precisa de um verdadeiro
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choque de inclusão social, e a melhor forma de fazer isso é valorizar
nossos servidores públicos, que estão de parabéns pela organização
e pela luta.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente e Srs. Deputados, assim
como os Líderes anteriores, o Bloco Social Democrata, nele incluído o
PSDB, quer associar-se à aprovação do Projeto de Lei nº 1.979/2008,
que faz justiça aos servidores do Ministério Público. Aliás, a
Assembléia se manifestou de forma unânime, pela justiça que esse
projeto encerra.

Aproveito também a oportunidade, Sr. Presidente, para manifestar a
nossa satisfação pessoal com a aprovação do projeto anterior, que
inclui o Município de Contagem na doação dos imóveis do Conjunto
Confisco. Parece que houve um cochilo no encaminhamento do
projeto que outorgava as escrituras das casas do Conjunto apenas
aos moradores de Belo Horizonte, considerando os moradores de
Contagem como de segunda categoria. Nós nos insurgimos contra
isso, não concordamos, apresentamos substitutivo, e a Casa teve a
grandeza de compreender e aprovar o substitutivo que autoriza o
governo do Estado a doar a parte do Bairro Confisco em Contagem,
para que as escrituras sejam outorgadas também aos moradores de
Contagem. Com isso atendemos plenamente os moradores de Belo
Horizonte e os moradores de Contagem do Bairro Confisco.
Realmente, a exclusão dos moradores de Contagem não seria justa.
Presto uma homenagem aos servidores do Ministério Público e aos
moradores do Confisco de Contagem pela aprovação desses dois
projetos que fazem justiça social. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
em meu nome, em nome do PHS, Partido Humanista da
Solidariedade, quero declarar nosso voto favorável ao Projeto de Lei
nº 1.979/2008, que concede aos servidores do Ministério Público esse
justo reajuste. A unanimidade dos nossos pares, Deputados, mostra o
valor e a importância dessa classe. E esse valor se mostra aqui, hoje,
com a presença desses servidores na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria também
de marcar a posição do PDT nesta Casa, votando favoravelmente ao



443

Projeto de Lei nº 1.979/2008. Gostaria ainda de dizer que a força não
é apenas dos funcionários. Na semana passada, votamos um projeto
que acertava a situação do Ministério Público, vamos dizer, dos
Promotores. Nada é mais justo, e essa é nossa obrigação nesta Casa.
Hoje estamos acertando a situação dos funcionários. Agora estamos
tranqüilos: patrões satisfeitos e funcionários, também. Tenho certeza
de que assim a produção será muito melhor.

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, quero aqui, de público,
tratar de um manifesto que está sendo feito em todo o Brasil e que
encaminharei ao Presidente do Congresso. Farei um requerimento
como jornalista, pedindo a abertura dessa Casa para um programa
que está sendo um sucesso e que relata os acontecimentos. Nesta
Casa, V. Exa. nunca limitou a entrada de nenhum órgão de imprensa,
como hoje vem acontecendo no Congresso. Então, este Deputado
deixa aqui um manifesto ao Presidente do Congresso a fim de que
deixe entrar lá o CQC, um programa esperado que mostra a realidade
no Congresso. Deixo aqui o meu pedido e, tenho certeza, o de meus
51 mil eleitores na última eleição. CQC no Congresso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Gilberto Abramo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Durval Ângelo; aprovação - Questão de ordem; homenagem
póstuma - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Requerimentos dos
Deputados Célio Moreira e Mauri Torres; aprovação - Votação, em 2º
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turno, do Projeto de Lei nº 2.199/2008; aprovação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.579/2008; aprovação; declarações de
voto - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.448/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 1.504/2007; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.046/2008;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.048/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.165/2008; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 991/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.609/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.827/2007; aprovação com as Emendas nºs 1 a 4 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.945/2007; aprovação
na forma do Substitutivo nº 1; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juninho
Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gilberto Abramo) - Às 9h12min, a lista

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Célio Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em discussão, a
ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Apesar de me sentir contemplado com
o Presidente “ad hoc”, Deputado Gilberto Abramo, fiquei satisfeito com
a chegada do Presidente oficial desta Casa, porque, provavelmente, o
Deputado Gilberto Abramo teria de levar-lhe a questão que
levantaremos na discussão da ata. Depois de ontem, Sr. Presidente,
quando fomos abrilhantados por dois neologismos proferidos por V.
Exa. de fazer inveja a Guimarães Rosa, nós nos alegramos muito com
sua presença nesta manhã. Aproveitando o momento em que
apreciaremos matéria de interesse dos servidores desta Casa, que,
aliás, estava na pauta da reunião de ontem, trago antes recibo do
Ofício nº 430/2008, que trata de constrangimento sofrido por
servidores desta Casa no Ceip Dom Bosco e na Penitenciária Dutra
Ladeira. Servidores desta Casa, no estrito cumprimento de seu dever,
juntamente com este Deputado, na prerrogativa constitucional
garantida às nossas Comissões, foram impedidos de exercer seu
trabalho nessas duas unidades, no Centro de Internação Provisória
Dom Bosco - Ceip - e na Penintenciária Dutra Ladeira. Segundo
informações que tivemos nas duas unidades, a ordem era do
Secretário, que não sei se é de Defesa Social ou de “ataque social”. A
estatística, nesses dois anos, demonstra uma degradação muito
grande na segurança e na defesa da sociedade em Minas Gerais. Ela
mostra claramente uma incompetência. Basta contarmos o número de
mortes nesse período em unidades prisionais. A letalidade policial, no
ano de 2007, voltou ao dobro do que era há quatro anos. Se
observarmos também a situação da impunidade nas corregedorias, o
número de agentes policiais punidos, vemos que ela diminuiu
drasticamente por causa da conivência dessa Secretaria. Fomos
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impedidos de entrar, Sr. Presidente, e até agora não recebi resposta
da Mesa. Quero dizer a V. Exa. que estarei aqui cobrando, já que
vamos apreciar uma matéria que trata de vencimentos de servidores
desta Casa, que sabem os riscos que correm ao acompanharem uma
comissão em atividade, como a de Direitos Humanos. Eles merecem o
esclarecimento desta Presidência, merecem uma justificativa e, mais
do que isso, merecemos uma medida judicial cabível para que seja
garantida a prerrogativa do Poder. Evidentemente, a máxima que
prevalece hoje na Secretaria é a máxima do Ricúpero: “o que é bom a
gente mostra, o que é ruim a gente esconde”. Recentemente, citamos
no ofício que, no dia 8/6/2008, esta Comissão realizou uma visita ao
Centro Socioeducativo Dom Luis Amigó e Ferrer e lá não houve
problema algum para os servidores trabalharem em sua plenitude. No
Ceip Dom Bosco, com 113 presos, temos uma superlotação. Uma
Juíza da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte
determinou a liberação de 31 crianças que ali estavam internadas.
Hoje essa superlotação é fruto da incompetência de como as coisas
estão sendo geridas e gestadas no atual sistema. É necessária, é
urgente uma tomada de providências. Entendo que essa questão tem
de ser avaliada pelo Poder Executivo, mas nos compete garantir a
prerrogativa deste Poder. Por isso, solicito essa resposta com
urgência, para que possamos restabelecer a prerrogativa
constitucional do Poder Legislativo, que deve ser respeitado como tal.
Enquanto esse Secretário continuar fazendo absurdos como esse,
vamos ter insegurança no sistema de segurança pública do Estado de
Minas Gerais, especialmente na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarqüínio - Quero comunicar à Casa o falecimento

do nosso querido amigo e ex-Deputado Bernardo Rubinger nesta
manhã. Quero dizer que ele deixa uma lacuna irreparável no cenário
da política e, ao mesmo tempo, um grande legado para todos nós.
Aqui militou por dois mandatos, foi nosso colega e sofreu, ao longo do
tempo, uma doença demorada que culminou em sua morte hoje.
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Queremos dizer que esse legado é de pai extremado, de esposo fiel,
de amigo leal e de parlamentar exemplar, cumprindo sua missão
nesta Casa por oito anos, representando a região do Alto Paranaíba,
sobretudo sua Patos de Minas, que perde hoje seu filho ilustre.
Esperamos que ele, da dimensão em que se encontra, seja o anjo da
guarda, seja luz para a sua família, seja inspiração para que as
orações possam subir e as graças possam descer. Por essa perda
irreparável, solicitamos a Deus, em sua infinita bondade, que dê o
conforto necessário para sua família. Neste momento, solicito 1
minuto de silêncio em respeito ao seu falecimento.

Homenagem Póstuma
O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado Hely

Tarqüínio, faremos 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-
Deputado Bernardo Rubinger.

- Procede-se à homenagem póstuma.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem
O Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quero também externar meus sentimentos não apenas à família do ex-
Deputado Bernardo Rubinger, mas também à população de Patos de
Minas por essa perda irreparável. Fui seu colega, iniciamos juntos
neste Parlamento e o conhecemos bem. Por dois mandatos
representou muito bem não só Patos de Minas, mas também o Alto
Paranaíba e o Noroeste mineiro nesta Casa. Realizou um belíssimo
trabalho como parlamentar, conseguiu muitos recursos para a região,
mas hoje, infelizmente, ele se foi. Devemos prestar-lhe homenagem
pelo que fez, pelo que representou para Patos de Minas e para a
região. Foi uma pessoa a quem prezávamos muito. Apesar de nossas
divergências políticas, éramos amigos, nos respeitávamos
mutuamente. Sem dúvida, Patos de Minas perde uma grande figura,
um grande cidadão em razão do seu trabalho, da sua dedicação,
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enfim, pelo que fez não apenas pela cidade, mas também por toda a
região e por toda Minas Gerais. Cumprimento também os seus ex-
colegas desta Casa, que são vários, ainda da época da Constituinte
mineira. Cumprimento também a sua família e toda a população de
Patos de Minas por essa perda que, sem dúvida, está sendo sentida
por todos. Muito obrigado.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
manifesto meus sentimentos à família do ex-Deputado Bernardo
Rubinger pelo seu prematuro falecimento. Bernardo Rubinger chegou
a esta Casa oriundo dos quadros do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG-, onde se projetou como técnico notável, com
grande formação social. Aqui chegando, continuou sua trajetória
prestando relevantes serviços ao povo de sua região e do Estado de
Minas Gerais. Bernardo Rubinger era um homem de fino trato, ameno,
amigo de todos os seus colegas Deputados, não guardava mágoas ou
qualquer sentimento menor. Além disso, era muito dedicado à causa
pública. Manifesto o nosso sentimento pela perda tão prematura do
companheiro Bernardo Rubinger. Associo-me ao sentimento de todos
os patenses que tinham nele uma referência, pois era dedicado à
causa pública e à sua querida Patos de Minas e região. Deixo à
família, aos patenses, a todos que o admiravam como nós o nosso
pesar pelo seu falecimento. Lembramos que Rubinger foi um grande
artífice da votação da nossa Constituição. Ele foi um constituinte de
Minas Gerais e ficou marcado na história deste parlamento e do
Estado como um dos participantes da nossa Constituinte de 1988.
Cumprimento a família do Bernardo, os seus amigos patenses, os
seus admiradores, os seus ex-colegas do Banco do Desenvolvimento
de Minas Gerais e da Assembléia Legislativa e todos os seus
contemporâneos. Estamos profundamente sentidos com o seu
passamento. Deixo consignado o nosso voto de pesar.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, externo a minha
insatisfação e incompreensão em relação aos pedágios instalados ao
longo da estrada que liga Juatuba a Divinópolis. Sou a favor dos
pedágios e acredito que a solução para as nossas estradas seria a
cobrança justa e a distribuição adequada do que é arrecadado por
meio de multa e do IPVA, que não é pouco. Em Belo Horizonte, a



449

BHTRANS arrecada milhões e milhões de reais com multas. Quando
fui Vereador na Capital, já manifestava a minha preocupação com a
indústria da multa. Sou a favor da melhora em nosso trânsito e da
proibição da venda de bebida alcóolica, não somente ao longo das
estradas, como também nas cidades que a margeiam, do contrário o
cidadão poderá parar em qualquer cidade à beira da estrada para se
embriagar e continuar a sua viagem. Sou a favor também da proibição
da venda de bebida alcóolica nos postos de gasolina. Sou autor de um
projeto de lei, que o Fernando Pimentel nunca implementou em Belo
Horizonte, o qual proíbe o consumo dessa bebida nos postos de
gasolina. Sou a favor de tudo que possa proteger os nossos
motoristas, mas gostaria de entender por que há aqueles dois
pedágios, um de R$3,50 e outro de R$3,20, se não vi absolutamente
nenhuma melhoria e nenhum serviço prestado aos que trafegam
naquele trecho. Não vi nenhuma ambulância, nenhum telefone,
nenhum serviço de reboque à margem da estrada, nada diferente da
estrada em que trafegava anteriormente. Na semana passada, fui a
Santo Antônio do Monte e, sinceramente, voltei com a seguinte
interrogação: paguei pelo quê? Que serviço me foi fornecido? Gostaria
de deixar aqui o meu questionamento e espero que alguém do
governo possa me dar essa resposta. Por que não havia uma
ambulância? Passei por um carro do Corpo de Bombeiros na entrada
de Divinópolis. Pode um carro do Corpo de Bombeiros prestar um
serviço a um outro serviço terceirizado, que explora e cobra pedágio?
A estrada permanece a mesma. Ela não sofreu nenhuma alteração,
continua com as mesmas pistas, e o seu estado de conservação não
sofreu nenhuma alteração. Sabemos que a rodovia que nos liga a São
Paulo terá pedágio. Pela manhã, o Diretor do grupo que cobrará o
pedágio na Fernão Dias disse que gastarão seis meses na
estruturação da estrada e somente depois disso passarão a cobrar o
pedágio. Por que nesse pequeno trecho há dois pedágios sem que
haja nada de novo? Paguei quase R$15,00 pelo quê? Que serviço me
foi oferecido por esse valor que paguei na ida e na volta? Deixo essa
interrogação, Sr. Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, acompanhamos, no
decorrer do dia de ontem, a movimentação de policiais civis em
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Brasília, principalmente de Delegados de Polícia Civil de todo o País,
numa pressão legítima sobre o Congresso Nacional e sobre o
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Chinaglia, para
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 549/2006, que
equipara o salário do Delegado com o do Promotor de Justiça. Houve
a participação decisiva dos Delegados de Minas por meio de suas
representações. Eu não poderia nesta manhã, em nome do
parlamento mineiro, do nosso partido, em nome da razoabilidade e do
nosso reconhecimento ao fantástico trabalho realizado pelos
Delegados, sobretudo nessa dura realidade que enfrentam, deixar de
apoiá-los nessa marcha ao Congresso Nacional, a fim de que tenham
seu salário equiparado ao de Promotor do Ministério Público. Um
Delegado recebe um salário muito baixo e põe constantemente sua
vida em risco para defesa da população. São profissionais
qualificados, têm de fazer o curso superior de Direito, submetem-se à
Ordem dos Advogados e a concurso público. Mas hoje o que o
Delegado percebe é muito pouco; não só ele, mas também outras
categorias da Polícia Civil. Gostaríamos, Sr. Presidente, de hipotecar
a nossa total e irrestrita solidariedade a esses profissionais.
Esperamos que o Presidente da Câmara coloque essa proposta em
votação. Os trabalhos junto aos parlamentares estão bastante
adiantados. Constatamos essa pressão oriunda de todos os Estados,
e Minas Gerais não é exceção. Queremos que a proposta de emenda
seja votada e que haja essa equiparação salarial entre os Delegados
de Polícia e os Promotores de Justiça. Isso é, no mínimo, fazer justiça.
Não é que os Promotores estejam ganhando muito. A verdade é que
os Delegados ganham um salário muito aquém do cargo e das
responsabilidades que têm para com a segurança pública do nosso
país e do nosso Estado. Fica aqui o nosso apelo. Cremos que vai
haver pelo menos bom senso por parte da Câmara dos Deputados.
Vamos encaminhar essa posição do Parlamento mineiro aos
representantes dos Delegados aqui de Minas e faremos chegar a
todos os Deputados Federais por Minas esse sentimento, que não é
só nosso, mas de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado pelo
tempo concedido, Sr. Presidente. Espero que essa nossa posição seja
respaldada pelos colegas parlamentares e que possamos, então,
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hipotecar a nossa solidariedade num momento tão importante,
mostrando o sentimento do Parlamento e do povo mineiro. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mais uma vez, abordamos aqui um tema polêmico, principalmente no
Norte de Minas Gerais, onde o Departamento de Estradas e Rodagem
do Estado - DER - tem realizado um trabalho de certa forma estranho.
Há uma perseguição desenfreada ao transporte alternativo naquela
região. As pessoas não podem mais contratar um táxi, por exemplo,
para ir de Brasília de Minas a Montes Claros em caso de emergência,
numa questão de saúde. Há um terror espalhado pela região. Tudo
isso devido à pressão de duas empresas: a Transnorte e a Gontijo.
Aliás, isso não ocorre só em Brasília de Minas, São Francisco,
Capitão Enéias, Manga e Januária. Há perseguição a todos os
taxistas do Norte de Minas, até nas cidades onde essas empresas não
prestam serviço. Por exemplo, a Transnorte não vai a Campo Azul,
Miravânia, Juvenília e a várias cidades da nossa região. Se um
pessoas adoece ou se alguém precisa resolver alguma coisa urgente
em Montes Claros, que é a capital do Norte de Minas, é preciso se
deslocar até outra cidade para pegar um ônibus. Ou seja, estão
esperando que as pessoas morram primeiro. Fica aqui o nosso
repúdio a essa ação implacável do DER contra o transporte
alternativo, contra o povo da região e contra vários pais de família que
precisam trabalhar para sustentar seus filhos. Não entendemos o
porquê dessa fiscalização rigorosa apenas no Norte de Minas. Parece
que tudo de ruim tem de funcionar lá. A única balança que funciona
em Minas Gerais é a de Mirabela. O DER parece que só trabalha lá,
mas não trabalha, por exemplo, para tirar os animais da pista. Na
nossa região, quase todos os dias acontecem acidentes e mais
acidentes com carros batendo em cavalos, em bois, mas o DER não
toma nenhuma providência. Agora, quando se trata de perseguir
taxista a serviço dessas empresas, as coisas funcionam e muito bem.
Fica aqui o nosso repúdio e o nosso apelo para que os órgãos do
Estado tomem providências no sentido de ajudar as pessoas da nossa
região. As pessoas que moram em cidades que ainda não são
servidas por essas empresas de ônibus não podem ficar sem o
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transporte. A não ser que o Estado consiga dar a elas uma melhor
assistência, porque só há hospitais e recursos em Montes Claros. Por
isso, as pessoas têm de ir para Montes Claros. Não se pode levar um
doente em um ônibus. As Prefeituras não estão equipadas com a
quantidade suficiente de ambulâncias ou de carros especializados
para fazer esse serviço. O transporte alternativo é a única solução que
a região tem. Mais uma vez, faço um apelo, que não é só deste
Deputado, mas de toda uma região. Há um sentimento de revolta não
só da parte dos taxistas, mas de toda a população, porque nunca se
viu tanta perseguição, até mesmo com os taxistas que têm liminares
da Justiça. Não estão respeitando nem a Justiça, rasgam as liminares
na cara dos taxistas.

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

reunião os Projetos de Resolução nºs 2.207 e 2.211/2008 e os
Projetos de Lei nºs 930, 1.046, 1.397, 1.420, 1.479, 1.979 e
2.133/2007, 1.386, 2.028, 2.302, 2.316 e 2.359/2008, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja
retirado da pauta das reuniões de hoje o Projeto de Lei nº 725/2007.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2008.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 2 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Célio

Moreira, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de forma
que o Projeto de Lei nº 2.416/2008 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa, requerimento do Deputado Mauri Torres, em que solicita a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007 seja apreciado em penúltimo lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.199/2008, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Uberlândia o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.579/2008, da Mesa
da Assembléia, que altera o valor do índice básico dos vencimentos
dos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Mesa da Assembléia.

Declarações de Voto
O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, esse aumento para os

servidores da Assembléia Legislativa ainda tem um percentual aquém
daquele que merecem os servidores, mas creio que é o
reconhecimento desta Casa ao abnegado trabalho deles que prestam
serviço à Secretaria da Assembléia Legislativa. De forma muito
correta, de forma muito dedicada, a Assembléia, como fez com o
Ministério Público e com o Judiciário, concede esse reajuste para os
servidores da Casa. Creio que o passo seguinte será resolver o
problema da carreira dos servidores. A carreira jurídica desta Casa
está a merecer um tratamento desta Mesa em vista do que vem
acontecendo com os outros Poderes. Comparando a carreira jurídica
da Assembléia Legislativa com outras carreiras jurídicas, podemos ver
que o servidor desta Casa recebe a metade do que recebe um
Defensor Público na sua fase inicial. Sr. Presidente, é preciso que se
faça uma revisão da carreira jurídica e de outras carreiras desta casa.
É preciso que esta Presidência, que tem sido extremamente atenciosa
com os servidores da Assembléia Legislativa, dê prosseguimento a
esse pensamento, porque esses valorosos servidores que entraram
nesta Casa submetendo-se a concursos públicos dificílimos estão
numa situação muito aquém daquela que merecem. Portanto, não
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poderia deixar de votar favoravelmente a esse aumento que se
concede aos servidores da Assembléia Legislativa e, como disse,
dando um tratamento isonômico com o que vem acontecendo com
outros Poderes do Estado, especialmente com o Judiciário e o
Executivo e, mais recentemente, o Ministério Público. Esta Casa está
fazendo justiça ao conceder esse reajuste que, na verdade, apenas
repõe a inflação. Não chega a ser um aumento real, mas, no momento
certo, sei que esta Mesa dará uma atenção especial a essa questão.
Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, em nome da Bancada do
Partido dos Trabalhadores e também do Deputado Carlin Moura, do
PCdoB, quero registrar a importância do reajuste do salário dos
servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e
também o empenho da nossa bancada e da Mesa, que foram
sensíveis a essa reivindicação dos servidores. Gostaríamos, Sr.
Presidente, que o reajuste do servidor da Assembléia Legislativa,
além do percentual de 10%, para fazer justiça em relação às outras
categorias, fosse retroativo a janeiro de 2008. Quero parabenizar o
Presidente Alberto Pinto Coelho e toda a Mesa pela sensibilidade que
demonstraram; quero parabenizar todos os servidores desta Casa,
devido ao alerta feito pela Bancada do nosso partido e pelo nosso
Bloco, chamando a atenção para que houvesse uma igualdade de
condições e de direitos para todos os servidores de Minas,
especialmente os servidores desta Casa Legislativa, em razão do
importante trabalho que realizam e do compromisso com os
Deputados e com Minas Gerais. Parabéns, servidores e servidoras,
pela luta, pelo trabalho que realizam aqui e pela responsabilidade com
que nos ajudam a representar o Legislativo mineiro. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.448/2007, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Ferros o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
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turno, o Projeto de Lei nº 1.448/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.504/2007, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter o imóvel que especifica ao Município de Alpinópolis. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.504/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.046/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Aiuruoca o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.048/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Leopoldina o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.048/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.165/2008, do
Governador do Estado, que altera o art. 1º e o seu parágrafo único da
Lei nº 16.262, de 18/7/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel à União. 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
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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 2.165/2008 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 991/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Gonzaga o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 991/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.609/2007, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.827/2007, do Tribunal
de Contas, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a
4, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
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nºs 1 a 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.827/2007 com
as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.945/2007, do
Deputado Lafayette de Andrada, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Rio Espera 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.

O Deputado Antônio Júlio - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem
efeito, mas há para a discussão das matérias constantes na pauta.

A Presidência verifica, de plano, o esvaziamento do Plenário e a
impossibilidade de continuar a apreciação da matéria constante na
pauta.

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 ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2008
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Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 930 e
1.397/2007, 2.316 e 2.359/2008; aprovação - 2ª Fase: Questão de
ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.945/2007; renovação da votação do Substitutivo nº 1;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.395/2008;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.579/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.827/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.979/2008;
apresentação das Emendas nºs 1 e 2; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido
em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da Emenda
nº 2; aprovação - Questões de ordem - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Mosconi -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Juninho
Araújo - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, a

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- 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 930/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Belo
Horizonte; 1.397/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, que dá nova
redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de
2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio
Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e
dá outras providências; 2.316/2008, do Governador do Estado, que
autoriza a abertura de crédito suplementar de R$3.000.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais; e 2.359/2008, do Governador do Estado,
que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$5.341.772,65 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (À sanção.).

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

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

Questão de Ordem
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegou

a meu conhecimento que esta Presidência teria recebido de um órgão
público uma recomendação para estabelecer censura aos Deputados
que forem candidatos nas próximas eleições. Esses candidatos
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estariam censurados e proibidos de exercer seu mandato de
Deputado, legitimamente conquistado nas urnas. Se isso for
verdadeiro, creio que V. Exa. devolverá, liminarmente, o ofício-
recomendação a quem o mandou e nem sequer tomará conhecimento
disso. Trata-se de interferência indébita no Poder Legislativo. Não
consta, em Constituição Federal, em Constituição Estadual, nas leis
complementares e ordinárias nenhum mandamento que determina
censura ou redução à capacidade de trabalho do Deputado, seja ele
candidato ou não. Isso não existe, Sr. Presidente. Não podemos
admitir, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, esse
tipo de interferência, sobretudo neste Estado que é berço da
democracia, de Tiradentes, de Tancredo Neves. Não podemos aceitar
tal interferência, caso a notícia seja verdadeira. Os Deputados não
podem aceitar a redução de seus mandatos de nenhuma forma.
Somos eleitos para a sua integralidade. Enquanto o Deputado estiver
exercendo seu mandato, não é possível haver censura às suas
atividades, ou seja, ele não pode ser impedido de falar, de participar
de comissões e votações e de aparecer nos órgãos de comunicação
interna da Casa. Ora, isso é um absurdo. Está passando do limite.
Então, Sr. Presidente, se for verdadeira a informação, faço-lhe um
apelo: se tiver de reunir a Mesa, que a reúna; se tiver de reunir o
Colégio de Líderes, que o reúna; se tiver de ouvir o Plenário, que o
faça, mas devolva, liminarmente, o ofício a quem quer interferir na
Assembléia Legislativa e reduzir nosso mandato à dependência de
órgão externo e estranho a esta Casa. Não podemos nos submeter a
esse tipo de censura nem à redução de nossas atividades legislativas.
Fomos eleitos pelo povo para exercer nossos direitos políticos na
integralidade. Enquanto estivermos exercendo nosso mandato, não é
possível uma coisa dessa. Apelo à sensibilidade e à acuidade jurídica
de V. Exa., para que não aceite essa interferência indébita e impeça
que ela aconteça. Esse é o meu pedido, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Ademir Lucas
que não recebeu nenhum expediente relativo à questão suscitada.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre as matérias
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constantes da pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.945/2007, do Deputado Lafayette de Andrada, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Espera 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. A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo nº 1. 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 1.945/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n º 2.395/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - 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 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 2.395/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.579/2008, da Mesa
da Assembléia, que altera o valor do índice básico dos vencimentos
dos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.827/2007, do Tribunal
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de Contas, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
1.827/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.979/2008, do
Procurador-Geral de Justiça, que altera a tabela de vencimentos dos
servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. 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.

- Vêm à Mesa:
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
“Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo a 1º de janeiro de 2008 os efeitos do disposto nos arts. 10
a 13.”.

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta emenda tem por objetivo corrigir erro material

observado no texto do projeto, promovendo a adequação da redação
da cláusula de vigência.

EMENDA Nº 2
Substituam-se, no item II.2 do Anexo II a expressão “Quadro

Específico de Provimento Específico” pela expressão “Quadro
Específico de Provimento Efetivo” e, na Coluna “Nº de Cargos”, o
número “1.200” pelo número “11”.

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta emenda tem por objetivo corrigir erro material

observado no texto do projeto, o que se pretende por meio da
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substituição de termo utilizado incorretamente. Além disso, a emenda
prevê a redução do quantitativo de cargos discriminados na Anexo II,
equivocadamente aumentado no decorrer da tramitação da matéria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto duas emendas do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
receberam os nºs 1 e 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do
Regimento Interno, serão votadas, independentemente de parecer.
Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
1.979/2008 na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e
2. À Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, aprovamos aqui vários

projetos: o do Tribunal de Contas e o que altera a tabela de
vencimentos do Ministério Público, o que é mais do que justo, e essa
página já está virada. Agora, ficam na pauta os Projetos de Lei nºs
2.431/2008, da área da Fazenda, e 2.475/2008, que altera tabelas de
vencimento das carreiras do Ipsemg. Fizemos, Sr. Presidente, na
Comissão de Administração Pública, um debate inicial. Primeiramente,
registramos que há uma reivindicação de ampliação do reajuste, pois
5% é muito pouco para os servidores desse órgão. Sabemos da
importância do Ipsemg para o Estado e para os servidores, essa rede
espalhada por todo o Estado. Portanto, é fundamental a sensibilização
da Liderança do governo para negociarmos uma ampliação do
reajuste. Nesse sentido, já foi apresentada emenda pelas Bancadas
do PT e do PCdoB. Além disso, tanto os aposentados quanto os
apostilados estão fora desse reajuste, sendo necessário incorporá-los,
para que sejam beneficiados. Então, Sr. Presidente, como ainda não
foi feita essa negociação, já fizemos o apelo ao Líder do governo,
precisamos de um novo prazo. Se votarmos o projeto da forma como
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está, haverá apenas o reajuste de 5%, e os aposentados e
apostilados ficarão de fora. Assim, não poderemos votar, pois vamos
prejudicá-los. Parabenizamos os servidores do Ipsemg que estão
dando uma demonstração de organização e mobilização dentro da
Assembléia, como deve ser feito legitimamente. Solicitamos a
compreensão da base do governo para não votarmos hoje, pois,
senão, não teremos tempo hábil para essa negociação, de que o
PMDB também está participando. Deixamos, portanto, o nosso apelo
para o encerramento da reunião sem a votação desse projeto, a fim
de tentarmos atender não só aos servidores daquele órgão, mas
também aos aposentados e aos apostilados. Muito obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, o PMDB faz coro com
as palavras do Deputado André Quintão, até porque o aumento dado
aos servidores do Ministério Público foi reconhecido pelo governo e é
digno. Não podemos aceitar que os servidores do Ipsemg fiquem no
prejuízo, por isso acompanhamos o mesmo raciocínio do Deputado
André Quintão.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, quanto à questão do
Ipsemg, já me manifestei várias vezes. Conheço a dramática situação
dos aposentados e dos apostilados e espero que a Bancada do PV
também vote de acordo com seus interesses, pois eles já não
agüentam suportar a situação colocada pelo Poder Executivo,
deixando-os fora do reajuste. Portanto, espero que o PV vote de
acordo com os interesses do Ipsemg.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, a Casa fica feliz com a
aprovação do Projeto de Lei nº 1.979, dos servidores do Ministério
Público, que é mais do que justo, mas, assim como disseram os
Deputados que me precederam, também é justo que a classe do
Ipsemg seja mais valorizada e reconhecida. Nós, do PHS, apoiamos
essa manifestação e queremos lutar por uma melhoria ainda maior do
Ipsemg.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, tenho em mãos o jornal
“Estado de Minas”, que me foi passado pelos servidores do Ipsemg.
Nele há uma reportagem com o seguinte teor: “Projeto de lei prevê
aumento entre 5% e 17% para 13 mil servidores do Legislativo,
Executivo, Ministério Público e Tribunal de Contas, que elevarão o
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gasto anual com a folha de pessoal”. A injustiça é que o percentual de
5% será para os servidores do Ipsemg. O percentual aprovado para o
Ministério Público poderia ser maior, mas foi o justo. É necessário
haver equiparação. Há 6.122 servidores no Ipsemg. Pelo semblante
de vocês, dá para ver que a situação é muito difícil. Aposentado e
apostilado também são gente. Na cultura oriental, quando alguém se
aposenta, nem cozinha mais, não varre casa, não faz mais nada.
Quem cuida são os filhos. Os mais novos cuidam dos idosos. Há
respeito total pela experiência, por tudo aquilo que a pessoa já serviu
ao país. Infelizmente, aqui é o contrário. Não há justificativa para que
os apostilados e aposentados não tenham reajuste. São apenas 6.122
servidores. A matéria do jornal “Estado de Minas” traz: “Ipsemg briga
por aumento maior. Os 6.122 servidores ativos e inativos do Ipsemg
serão aqueles que receberão o menor reajuste salarial previsto entre
todas as propostas em tramitação na Assembléia Legislativa, com
exatos 5%. O impacto na folha, com o novo índice, será de
R$5.000.000,00 anuais”. Aqui está claro. Queria saber por que vocês
terão o menor reajuste. Não há justificativa para isso. É importante
que continuem a mobilização. Os servidores do Ministério Público
estão aqui, solidários com vocês. As demais categorias estão
solidárias com vocês. É importante que todos os Deputados desta
Casa sensibilizem o governo. Está aqui o Deputado Alencar da
Silveira Jr., a Bancada do PMDB, os Deputados Antônio Júlio, Alberto
Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva, nosso 1º-Secretário, Deputado
Dinis Pinheiro, o Deputado André Quintão, que falou muito bem,
representando o nosso Bloco PT-PCdoB, o Deputado Eros Biondini,
enfim, é importante que exista essa sensibilização para haver justiça,
porque há recursos. O orçamento do Estado, em 2003, era em torno
de R$17.000.000.000,00. A previsão para o ano que vem é de mais
de R$40.000.000.000,00. Mais que dobrou, há condição de garantir
um reajuste com dignidade para vocês. É importante que continuem
nessa luta, nessa mobilização que fazem há algum tempo. A
mobilização é muito importante, e a força de vocês é fundamental
para garantir aquilo que lhes é de direito. Vocês já trabalharam, já
contribuíram muito para o desenvolvimento do nosso Estado. Tenho a
certeza de que os Deputados serão sensíveis a isso e o governo
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também. Obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

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

CONSTITUIÇÃO Nº 11/2007, EM 6/3/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Rômulo Veneroso e Domingos Sávio, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina apreciar o parecer para o 1º turno da Proposta de
Emenda à Constituição nº 11/2007. 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, no 1º turno, o parecer pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Rômulo Veneroso). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, com edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Rômulo Veneroso - Weliton Prado.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2008
Às 16h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Carlin
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Moura, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlin Moura, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dando-a por
aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a discutir em audiência pública a situação funcional dos
servidores da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Elismar Prado,
Deputado Federal, Neivaldo Ramos, Procurador Jurídico,
representando a Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Estado de
Cultura; o Sr. Cristiano Resende, Assessor Jurídico e a Sra. Tânia
Boaventura, Diretora de Planejamento e Gestão da Fundação Clóvis
Salgado, representantes da Sra. Lúcia Maria Gluck Camargo,
Presidente da Fundação Clóvis Salgado; Srs. Carlos Eduardo Prates;
José Maria Lages Duarte, músico e Presidente da Associação dos
Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais; Antônio Viola,
membro da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais; Heder Lafetá Martins, advogado da Associação dos Músicos
da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento
que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Registra-
se a presença do Deputado Weliton Prado. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/6/2008
Às 9h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Ruy Muniz, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Deputado Hely Tarqüínio,
no exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes, publicada
no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008; Márcio L. Murta Kangussu,
Diretor de Operação Norte da Copasa-MG, publicados no “Diário do
Legislativo” de 14 e 20/6/2008; da Sra. Maria do Pilar Lacerda Almeida
e Silva, Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação,
publicado no “Diário do Legislativo” de 20/6/2008. A Presidência
registra o recebimentos de denúncias da Sra. Marly de Paula sobre o
Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e do Hospital Evangélico de
Carangola, que relata a situação desesperadora pela qual passa
aquela instituição. O Presidente solicita à consultoria que analise as
questões. 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 17/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta) na forma
do vencido em 1º turno. 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 2.253/2008 (relator: Deputado Doutor Rinaldo); 2.278/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.288/2008 (relator: Deputado Ruy
Muniz); 2.345/2008 (relator: Deputado Doutor Rinaldo); 2.347/2008
(relator: Deputado Carlos Pimenta), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.410, 2.417, 2.429, 2.433, 2.537,
2.562, 2.340, 2.347, 2.373, 2.378. O Deputado Carlos Pimenta solicita
o adiamento da votação dos Requerimentos nºs 2.568; 2.569; 2.576 e
2.577/2008, pedido que é aprovado. 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 Elisa Costa em que
solicita audiência pública desta comissão para discutir a Política
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Nacional de Plantas Medicinais Fitoterápicas e a experiência da
implantação em Minas Gerais da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares instituída pela Portaria 971/2006 do
SUS; dos Deputados Carlos Pimenta em que solicita seja agendada
audiência com o Ministro do Trabalho e representantes do Ministério
Público do Trabalho para debater a relação trabalhista entre as
cooperativas do trabalho médico com os hospitais filantrópicos e
particulares de Minas Gerais; Carlos Mosconi em que solicita seja
enviado ofício à Gerência de Auditoria Assistencial da Secretaria de
Estado de Saúde, encaminhando denúncia recebida pela Comissão
de Saúde relativa ao mau atendimento médico a parturientes em Pará
de Minas e Nova Serrana, para que sejam tomadas as providências
cabíveis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença 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 julho de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Fábio Finotti, Promotor de Justiça e Diretor da SPJ da
Comarca de Ipatinga, indicando o Sr. Bruno Lucena Barbosa,
Promotor de Justiça, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Ipatinga,
para representá-lo nesta reunião; Cláudio de Souza, Corregedor do
CRMMG, informando que foi instaurada a Sindicância nº 6190/2008,
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para apuração dos fatos solicitada por esta Comissão; do Movimento
Gay de Alfenas, encaminhando a “Revista Oficial da Parada do
Orgulho GLBT do Sul de Minas”; dos Srs. Leonardo Edson Barbosa,
relator da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de
Ouro Preto, encaminhando, para tomada de providências, relatório
referente a denúncia de falta de atendimento em escola pública
estadual; Nilton Cezar Rodrigues de Vaconcelos, solicitando
informações sobre a Lei nº 11.464, de 28/3/2007, tendo em vista
decisão da Juíza da Comarca de Conselheiro Pena em relação aos
presos da cadeia local; Pompeo de Mattos, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados,
informando que, na sindicância aberta para apurar denúncia de
possível irregularidade por parte de membro da Polícia Federal no
processo que envolve Aroldo Nunes de Oliveira, Frederico Arley
Ribeiro, Juliana Albino Bordin e Maria do Carmo Nunes de Oliveira,
não se verificou transgressão penal ou administrativo-disciplinar por
parte desses servidores; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Fuad Noman, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas
(20/6/2008); Orlando Adão de Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado; Jeferson Luiz Pereira Coelho, Procurador-Geral do
Trabalho em exercício; Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-
Geral do CBMMG (26/6/2008); Oliveira Santiago Maciel, Chefe do
Detran-MG; Emerson Tardieu de Aguiar Pereira Júnior, Presidente da
Fumec (27/6/2008). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 2º turno, o parecer pela aprovação, do
Projeto de Lei nº 1.978/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Durval Ângelo). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja
encaminhado ao CAO-Conflitos Agrários, do Ministério Público
Estadual, a documentação recebida na audiência pública realizada em
Montes Claros, em 26/6/2008, às 11 horas, com cópia das respectivas
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notas taquigráficas, além do celular entregue a esta Comissão, para
que o aparelho seja objeto de perícia, e o material utilizado como
prova nos procedimentos investigatórios daquela promotoria; Ruy
Muniz (2), em que solicita seja encaminhado ao Presidente da
Câmara Municipal de Montes Claros pedido de providência para que
tramite, em regime de urgência, projeto de iniciativa popular versando
sobre o meio passe para estudantes; sejam remetidas à Corregedoria
da Polícia Militar as notas taquigráficas da 18ª Runião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos, realizada em 26/6/2008, no Município
de Montes Claros, solicitando providências para a apuração das
denúncias de possíveis excessos e agressões cometidas pela Polícia
Militar contra estudantes em manifestação pela implantação do meio
passe; João Leite (3), seja realizada reunião conjunta de audiência
pública desta Comissão e com a de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, para discutir o acesso dos usuários de baixa renda aos
locais de paradas de ônibus intermunicipais e interestaduais em Minas
Gerais; seja realizada reunião de audiência pública para discutir a
situação da Associação Unificada de Recuperação e Apoio - Aura -,
entidade que lida com o tratamento do câncer infantil; seja formulada
moção de aplauso à Sra. Sandra Maria Abreu Alvim, Delegada, e aos
Srs. Múcio Salomão Vruck, Chefe de Serviço de Apoio Especializado,
e Willian de Freitas e Silva, Agente Policial, todos lotados na
Delegacia de Proteção ao Idoso e ao Portador de Deficiência, pela
eficiente atuação no esclarecimento de crime relacionado ao roubo de
cartões de benefícios do INSS pertencentes a idosos; Almir Paraca e
Carlin Moura, em que solicitam reunião conjunta de audiência pública
desta Comissão com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática e de Participação Popular, para debater o Projeto de Lei nº
29/2007, que tramita na Câmara dos Deputados e versa sobre a
emissão, a programação, o empacotamento e a distribuição dos
conteúdos da TV por assinatura; Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo,
João Leite, Antônio Júlio e Walter Tosta, em que solicitam seja
encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de
providência para a redução do prazo de tramitação dos pedidos de
isenção de ICMS protocolados por pessoas deficientes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

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

2.587/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nº

2.587/2008 altera o art. 7º da Resolução nº 5.195, de 4/7/2000, que
estabelece condições para a realização de concurso público e dispõe
sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da
Assembléia Legislativa - CFAL.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 2/7/2008, vem a proposição
à Mesa da Assembléia para exame, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Uma das maiores preocupações da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais tem sido a de recrutar cidadãos com um alto nível de
excelência profissional para integrar seu quadro de pessoal e,
permanentemente, capacitar e atualizar seus servidores, de modo a
propiciar ao Poder Legislativo um aparato técnico que lhe permita
fazer frente às demandas cada vez mais complexas da sociedade
moderna.

Sem dúvida, quanto maior a qualificação dos servidores que, nos
bastidores, trabalham no apoio às atividades dos Deputados, mais
condições têm os representantes do povo mineiro de cumprir sua
missão no parlamento, nas suas diversas e fundamentais vertentes,
especialmente na legislativa, na fiscalizadora e na de interlocução
com a sociedade.

Em face desse desiderato, os concursos públicos para ingresso no
quadro de pessoal da Assembléia de Minas são reconhecidos como
particularmente exigentes. Enquanto alguns órgãos públicos realizam
seus concursos em uma única etapa, a Assembléia, para certas
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especialidades, chega a estabelecer quatro etapas de avaliação.
Após aprovados nesse rigoroso certame, os candidatos nomeados

passam imediatamente por uma preparação. Desde a década de 90,
esses instrumentos preparatórios têm sido fortalecidos. A experiência
de 1998-1999, com o Curso Preparatório para Admissão à Assembléia
- CPAL -, teve seus mecanismos aperfeiçoados, o que resultou na
instituição do Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor
da Assembléia Legislativa - CFAL -, estabelecido pela Resolução nº
5.195, de 2000, que ora se pretende atualizar.

Provavelmente como marco dessa nova concepção do curso de
formação dos servidores, optou-se por fazer constarem, no corpo da
citada resolução, algumas disposições características de regulamento.
Agora, tendo em vista a adequação à perfeita técnica legislativa, o
projeto em tela propõe que todos os aspectos regulamentares
relativos ao CFAL sejam estabelecidos no instrumento normativo
adequado, qual seja, em deliberação da Mesa da Assembléia,
restando para a resolução os termos gerais do instituto proposto.
Observe-se que a organização e o programa do CFAL, de forma
apropriada e com as particularidades necessárias, já se encontram
disciplinados na Deliberação da Mesa nº 2.223, de 18/12/2000, como
previsto em dispositivos da própria resolução (arts. 10 e 12).

Ressalte-se, também, que a Resolução nº 5.195, de 2000,
estabeleceu algumas regras relativas aos concursos que fossem daí
em diante realizados pela Casa. Uma dessas regras determinou
prazos a serem cumpridos rigidamente na realização dos concursos
da Casa. O objetivo dos legisladores, à época, certamente era o de
evitar o prolongamento de um concurso exaustivo por período
indeterminado. No entanto, no momento atual, torna-se imprescindível
flexibilizar essas disposições. Sob a égide do princípio da
razoabilidade, não há como negar que é imperativo adaptar as normas
legais às circunstâncias econômico-sociais em que se inserem.

Há alguns anos, os concursos públicos eram previsíveis, em termos
quantitativos. Ou seja, não havia, como atualmente, tão intensa busca
pelo serviço público. O que se vê hoje são 50 mil, 100 mil candidatos
concorrendo a 5, 10 vagas. Diante disso, não é mais razoável fixar, “a
priori”, um limite inarredável de tempo entre a aplicação das provas e
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a sua correção. Acrescente-se que, com essa afluência de
concorrentes, a Assembléia Legislativa, assim como os órgãos
públicos em geral, por questões logístico-operacionais, é obrigada a
recorrer à contratação de empresa especializada. Nesse aspecto,
surge um novo impasse, e os limites temporais têm de ser adaptados
à realidade da contratada.

Tendo em vista a extensão do concurso em andamento na Casa,
que busca o preenchimento de mais de 200 vagas (para provimento
de cargos de nível médio e de nível superior de escolaridade), torna-
se premente uma adequação da Resolução nº 5.195, de 2000, não
apenas tecnicamente, no que concerne às disposições
regulamentares do curso de preparação a ser ministrado
proximamente pela Escola do Legislativo, após a nomeação dos
candidatos aprovados, mas principalmente no que concerne aos
limites temporais, na concretização dos certames de várias etapas.
Em face dessa necessidade, a proposição original trouxe uma simples
revogação dos prazos; no entanto, esse aspecto do projeto merece
aprimoramento, para que não pairem dúvidas quanto ao seu
significado.

Em virtude desses arrazoados, a Mesa da Assembléia opina pela
manuntenção do prazo de 90 dias para homologação do concurso, a
partir do resultado final, e, para os certames com mais de uma prova,
fixa novo e restrito prazo para a realização de cada etapa
subseqüente (até 30 dias úteis), a partir da data de publicação do
resultado definitivo da etapa anterior.

Importa considerar ainda que, como a proposição não implica
impacto financeiro-orçamentário, não há óbice à sua aprovação no
que tange às exigências contidas na legislação que rege a matéria,
em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Finalmente, observe-se que, do ponto de vista formal, o projeto tem
amparo nas competências que o art. 79, VII, “d”, do Regimento Interno
confere à Mesa da Assembléia, em conformidade com o estatuído no
art. 66, I, “d”, da Carta Estadual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Resolução nº 2.587/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
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apresentado.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera os arts. 3º e 7º da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de 2000,

que estabelece condições para a realização de concurso público e
dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor
da Assembléia Legislativa - CFAL -, e dá outra providência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Os arts. 3º e 7º da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O concurso será homologado no prazo de até noventa dias

contados da publicação do resultado final, observada a legislação
eleitoral vigente.

§ 1º - Nos concursos realizados em mais de uma etapa, nos termos
de edital, será observado o prazo máximo de trinta dias úteis entre a
publicação do resultado definitivo de uma etapa e a realização da
subseqüente.

§ 2º - Em caso de descumprimento de prazo previsto neste artigo, o
candidato poderá representar à Mesa da Assembléia, que determinará
a apuração de responsabilidade.

§ 3º - Os prazos previstos neste artigo podem ser suspensos por ato
da Mesa da Assembléia na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior ou de decisão judicial que impeça a realização tempestiva da
etapa do concurso.

Art. 7º - O servidor aprovado em concurso público e nomeado para
cargo de provimento efetivo submeter-se-á, depois de empossado, ao
Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL -, a ser ministrado pela Escola do Legislativo,
nas condições estabelecidas em regulamento.”.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogados os arts. 8º a 15 da Resolução nº 5.195, de

2000.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2008
Às 10h09min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, 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 pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a cobrança por
minutos praticada pela Companhia Telemar Norte Leste S.A. pelo
serviço de acesso à Internet, e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Alfredo Peres da Silva, Diretor do Denatran, publicado no “Diário
do Legislativo”, em 26/6/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Gustavo Henrique Rocha Lopes,
especialista em regulamentação de serviços públicos de
telecomunicações da Anatel, representando o Sr. José Dias Coelho
Neto, Gerente-Geral da Anatel-MG; Gilberto Dias de Souza, Assessor
Jurídico do Procon Assembléia, representando o Sr. Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia; Maurício Couto França,
Executivo de Relações Institucionais da Oi; Luiz Cláudio Beltrão,
Gerente de Operações da Oi; Nélia Eusébio da Silva, representante
da comunidade de Acaiaca, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e recebe
requerimento de autoria dos Deputados Antônio Júlio e Padre João,
em que solicitam sejam encaminhadas notas taquigráficas desta
reunião ao Procon Estadual; solicitam, ainda, providências para
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suspender a cobrança de valores aos consumidores da cidade de
Acaiaca e região, relativamente à Internet discada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, dos convidados e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2008
Às 14 h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Carlin Moura e Almir Paraca em que solicitam seja
realizada reunião de audiência pública conjunta da Comissão com as
de Direitos Humanos e Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,
com o objetivo de conhecer e debater o Projeto de Lei Federal nº
29/2007, que tramita na Câmara dos Deputados; Carlin Moura (4) em
que solicita reunião de audiência pública conjunta da Comissão com a
de Administração Pública, para debater a proposta de transferência de
gestão da Fundação João Pinheiro - FJP -, da TV Minas - Cultural e
Educativa - TV Minas - e do DER-MG-, para organizações sociais de
interesse público - Oscips; em que solicita seja encaminhado à
Fundação Clóvis Salgado - FCS -, pedido de cópia do termo de
parceria firmado com a Oscip Instituto Cultural Orquestra Sinfônica -
Icos -, e do relatório referente ao cumprimento das metas pactuadas
entre a FCS e o Icos para o ano de 2007; em que solicita seja
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encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado pedido de providência
para realizar inspeção extraordinária na gestão dos recursos
transferidos pela Fundação Clóvis Salgado - FCS - à Oscip Instituto
Cultural Orquestra Sinfônica - Icos -, referente ao exercício de 2007;
em que pede seja encaminhada ao Governador do Estado e ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do
Patrimônio Público - CAO-PP - cópia das notas taquigráficas da
reunião da Comissão realizada em 19/6/2008, para as devidas
providências. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
 “MENSAGEM Nº 248/2008*

Belo Horizonte, 3 de julho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90, da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia, substitutivo ao Projeto de Lei
Complementar nº 28, publicado no “Minas Gerais” de 24 de agosto de
2007, que cria a Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

A proposta consubstancia uma série de modificações em relação à
anterior, sobre o que permito-me submeter algumas considerações a
esse Parlamento.

Assim, propõe-se o acréscimo de um parágrafo ao art. 1º original,
para contemplar o disposto na Lei Complementar nº 88, de 12 de
janeiro de 2006, a qual determina a vinculação da atuação técnica e
executiva da Agência às deliberações do Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento, sem prejuízo do necessário vinculo administrativo
da Agência RMBH com o órgão da administração direta responsável
pela política urbana estadual. Ressalte-se, ainda, que o dispositivo
proposto prevê que a Agência Metropolitana norteie sua atuação
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técnica e executiva pela legislação pertinente ao planejamento,
orçamento, gestão e finanças públicas.

Outrossim, como medida que viabilize maior eficiência
administrativa, propõe-se a alteração da estrutura da Agência RMBH,
agregando-lhe uma Assessoria de Comunicação, uma Assessoria de
Apoio Técnico-Administrativo e uma Diretoria de Regulação
Metropolitana. Em especial, a Diretoria de Regulação Metropolitana
viabilizará o cumprimento das funções públicas de interesse comum
definidas no art. 8º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de
2006.

Ademais, propõe-se nova redação para dispositivos relacionados
com a estrutura, para compatibilizá-la com a sistemática geral da
organização administrativa do Estado; são introduzidas alterações nos
anexos que contêm os quantitativos de cargos e pontuação, para
assegurar estrutura mínima à Diretoria de Regulação Metropolitana;
propõe-se processo de pré-qualificação com a finalidade de propiciar
a escolha de profissional com perfil técnico adequado ao exercício dos
cargos de gerenciamento da Agência, excetuado o cargo de Diretor-
Geral; estabelece-se que a Agência RMBH será responsável pelas
atribuições previstas no art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 2006,
no âmbito da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

São, ainda, estabelecidas as diretrizes básicas para a regulação
metropolitana, para garantir efetivo controle das funções públicas de
interesse comum no âmbito territorial metropolitano, inclusive
mediante aplicação de sanções.

Atribui-se à Agência RMBH o poder de polícia administrativa para a
regulação metropolitana, sobretudo com referência ao parcelamento
do solo na região; trata-se de atividade de fundamental relevância, eis
que cabe à Agência – na qualidade de autarquia territorial - a
ordenação do território na perspectiva transmunicipal ou regional, sem
prejuízo da autonomia dos Municípios no tocante ao interesse local.

Por derradeiro, saliente-se que a proposição se ampara no inciso I
art. 24, e no § 3º, art. 25, da Constituição da República, que dispõem,
respectivamente, sobre a competência estadual concorrente para
legislar sobre direito urbanístico, e sobre a competência estadual
privativa para instituir regiões metropolitanas. Na esfera



480

infraconstitucional, cumpre fazer remissão ao art. 13 da Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro 1979, sobre a faculdade de os Estados
deliberarem sobre o loteamento e desmembramento do território
municipal, com prévia anuência dos Municípios; e ao inciso II, art. 4º,
da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da
Cidade), que diz do planejamento das regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões.

São essas, Senhor Presidente, as inovações que venho recomendar
sejam agregadas ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, na
forma do Substitutivo que apresento, na certeza de que a relevância e
oportunidade da iniciativa serão devidamente consideradas por esse
Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
SUBSTITUTIVO AO 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
- RMBH.

§ 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 RMBH,
bem como do seu Colar Metropolitano, nos termos da Lei
Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006.

§ 4º - O disposto no “caput” não exclui a vinculação da Agência ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH,
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conforme o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 12 de
janeiro de 2006, ressalvadas as responsabilidades atribuídas à
Agência e as vedações a ela impostas pela legislação em vigor, no
tocante ao orçamento, gestão e finanças.

Art. 2º - A organização básica da Agência RMBH compreende:
I - Unidade Colegiada:
a) Conselho de Administração;
II - Direção Superior:
a) Diretor-Geral; e
b) Vice Diretor-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Assessoria de Comunicação;
d) Assessoria de Apoio Administrativo;
e) Auditoria Seccional;
f) Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
g) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e

Intersetorialidade;
h) Diretoria de Inovação e Logística; e
i) Diretoria de Regulação Metropolitana.
§ 1º - A Agência RMBH será dirigida por Diretoria Colegiada,

composta pelo Diretor-Geral, pelo Vice Diretor-Geral e pelos titulares
das unidades a que se referem as alíneas “f”, “g”, “h” e “i” do inciso III.

§ 2º - Os cargos a que se refere o inciso II e os titulares das
unidades a que se refere o inciso III são de livre nomeação e
exoneração do Governador do Estado, observado o disposto no § 3º.

§ 3º - A nomeação do Diretor-Geral depende de aprovação prévia da
Assembléia Legislativa.

§ 4º - As competências e a composição do Conselho de
Administração, a descrição das competências das unidades previstas
neste artigo e a denominação e a descrição das competências das
unidades da estrutura orgânica complementar e da Diretoria
Colegiada serão estabelecidas em decreto.

Art. 3° - Fica criado, no âmbito da Agência RMBH, o  Observatório de
Políticas Metropolitanas, com o objetivo de integrar a comunidade na
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produção e disseminação de conhecimento na área de governança
metropolitana.

Parágrafo único - A especificação dos objetivos, atribuições e
operacionalização do Observatório de que trata o “caput” serão
estabelecidas em decreto.

Art. 4º - Compete à 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
Integrado;

III - elaborar e propor, em caráter continuado, estudos técnicos com
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-
os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da
RMBH;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os
planos diretores dos Municípios integrantes da RMBH 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 RMBH;

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 RMBH;

VII - articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com
órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas,
visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o
cumprimento de funções públicas de interesse comum;

VIII - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMBH;
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;
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XI - promover diagnósticos da realidade socioeconômica 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 RMBH na elaboração e na revisão de
seus planos diretores;

XIV - colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios
de que trata o § 3º do art. 1º desta lei complementar, quando
necessário e tendo em vista a questão do planejamento;

XV - apoiar os Municípios na elaboração de projetos de
desenvolvimento metropolitano, para fins de habilitação a recursos do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; e

XVI - exercer poder de polícia administrativa, na sua área de
atuação, notadamente no tocante à regulação urbana metropolitana.

Parágrafo único - 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 de pagamentos pela prestação de serviços
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos sob sua
administração;

II - firmar convênios, contratos, consórcios administrativos e acordos
de qualquer natureza, e 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 de interesse
social, emanada do Poder Público;

IV - firmar termo de parceria com Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, credenciadas nos termos da legislação estadual;

V - participar de operações conjuntas relacionadas com a
fiscalização de atribuições públicas de interesse comum;

VI - constituir Comitês Interinstitucionais, na forma de regulamento,
para a gerência de projetos específicos na RMBH;

VII - fiscalizar e aplicar sanções aos infratores das normas e
diretrizes de planejamento e execução de atribuições públicas de
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interesse comum da RMBH, em especial quanto a normas de
parcelamento do solo metropolitano, previstas na pertinente legislação
federal e estadual.

Art. 5º - Constituem infrações administrativas sujeitas à regulação
urbana metropolitana, além das previstas na legislação específica,
federal ou estadual:

I - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH, sem amparo de ato
administrativo de anuência prévia, emanado da autoridade
metropolitana competente, ou em desacordo com as disposições
desta lei complementar e das Leis Complementares nº 88 e 89, ambas
de janeiro de 2006, ou ainda das normas metropolitanas pertinentes:

II - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem observância às
determinações constantes do ato administrativo de anuência prévia
emitido pela autoridade competente;

III - descumprir ordem administrativa, inclusive embargo ou
suspensão de parcelamento do solo urbano, emitida pela autoridade
competente contra loteamento ou desmembramento do solo que
caracterize irregularidade face à legislação metropolitana pertinente;

IV - divulgar, ou veicular em proposta, contrato, peça publicitária, ou
comunicação ao público ou interessados, afirmação falsa sobre a
regularidade, perante a autoridade metropolitana competente, do
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a eles relativo;

V - descumprir normas e diretrizes do planejamento e execução de
funções públicas de interesse comum relacionadas com a ordem
urbanística.

§ 1º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso I deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária caso a infração se

prolongue no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração,
embargo da obra e demolição da obra em caso grave prejuízo ao
planejamento metropolitano e aplicação de penas restritivas de
direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar; e

II - medida administrativa representada pela elaboração de
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Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a Agência
RMBH, para fins de saneamento e compensação dos impactos da
infração.

§ 2º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso II deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária no caso de a infração

se prolongar no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração,
embargo da obra e demolição da obra em caso grave prejuízo ao
planejamento metropolitano e aplicação de penas restritivas de
direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar; e

II - medida administrativa representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e
a Agência RMBH, para fins de saneamento e compensação dos
impactos da infração.

§ 3º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso III deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária no caso de a infração

se prolongar no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
e demolição da obra em caso grave prejuízo ao planejamento
metropolitano;

II - medida administrativa representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 6º e
7º desta lei complementar;

§ 4º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso IV deste artigo:
I - penalidades de multa simples e multa diária no caso de a infração

se prolongar no tempo; e
II - medidas administrativas representadas pelo recolhimento dos

instrumentos de divulgação veiculados irregularmente e aplicação das
penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar, e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva
entre o infrator e a Agência RMBH, para fins de saneamento e
compensação dos impactos da infração.

§ 5º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso V deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária no caso de a infração



486

se prolongar no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração,
embargo de obra, demolição de obra em caso de grave prejuízo ao
planejamento metropolitano, e suspensão parcial ou total do
empreendimento ou atividade; e

II - medida administrativa representada pela aplicação das penas
restritivas de direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva
entre o infrator e a Agência RMBH, para fins de saneamento e
compensação dos impactos da infração.

Art. 6º - As infrações a outras funções públicas de interesse comum
da RMBH definidas na legislação pertinente, inclusive nos termos do
art. 5º desta lei complementar, acarretarão as seguintes sanções,
ressalvadas as competências dos órgãos e das entidades setoriais
envolvidas:

I - advertência escrita;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados no ato infrator, ainda que de
propriedade de terceiro que não o ente infrator;

V - embargo de obra ou atividade;
VI - demolição de obra;
VII - suspensão parcial ou total de empreendimento ou atividade; e
VIII - restrição de direitos.
§ 1º - As sanções restritivas de direito são:
I - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
II - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento

em estabelecimentos oficiais de crédito; e
III - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo

período de até três anos.
§ 2º - As infrações previstas neste artigo não excluem aquelas

estabelecidas no âmbito da competência dos demais entes
federativos, nem aquelas inerentes às normas da Administração do
Estado.

Art. 7º - O procedimento administrativo de fiscalização e apuração
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das infrações, os critérios para a aplicação de sanções e a
competência e o procedimento para elaboração das normas técnicas
complementares serão disciplinados em decreto.

§ 1º - As infrações às normas relativas às atribuições públicas de
interesse comum no âmbito da RMBH estão sujeitas às sanções
previstas nesta lei complementar, observando-se:

I - o processo administrativo cabível;
II - a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas

conseqüências para o planejamento e o equilíbrio das funções de
interesse comum na RMBH;

III - os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do
empreendimento relacionados à infração, tendo em vista o
descumprimento da legislação metropolitana pertinente;

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa;
V - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para

afastamento do perigo gerado e para correção do dano causado ao
território metropolitano; e

VI - a colaboração do infrator com os órgãos estaduais, para solução
dos problemas advindos de sua conduta.

§ 2º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.

§ 3º - A multa simples será aplicada sempre que o agente obstar ou
dificultar ação fiscalizadora.

§ 4º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da
infração se prolongar no tempo e será computada até que o infrator
comprove a regularização da situação à autoridade competente.

§ 5º - Os valores de multa de que tratam os incisos II e III do art. 6º
serão fixados em tabela definida em regulamento, variando de
R$1.000,00 (hum mil reais) a R$1.000.000,00 (hum milhão de reais),
estabelecidos de forma proporcional à gravidade do dano e corrigidos
anualmente, com base na variação da Unidade Fiscal do Estado de
Minas Gerais - UFEMG.

§ 6º - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor
estabelecido para a penalidade a pessoa física ou jurídica que utilizar
ou propiciar a utilização de documento relativo a seu recolhimento
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com autenticação falsa, sem prejuízo das demais sanções penais
cabíveis.

§ 7º - Na reincidência em infração punida com multa, a pena será
aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma
infração, a critério da autoridade competente poderá ser aplicada a
pena de suspensão de atividades.

§ 8º - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência
desta lei complementar poderão ser parcelados e corrigidos
monetariamente e, em caso de inadimplência, o parcelamento
concedido dará lugar ao vencimento antecipado.

Art. 8º - 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 disciplinada em regulamento.

Art. 9º - 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 as formas de
recrutamento correspondente, serão definidos em regulamento.

§ 4º - Para o exercício dos cargos de responsáveis por unidade da
estrutura orgânica será exigida qualificação profissional específica,
definida com base nas necessidades técnicas e administrativas da
Agência RMBH.

§ 5º - Os profissionais indicados para ocupar os cargos da
Administração Superior, aos quais se refere o § 1º, serão pré-
qualificados por comissão competente, conforme disciplinado em
regulamento.
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Art. 10 - Fica impedida de exercer cargo de direção da Agência
RMBH a pessoa que, nos doze meses anteriores à data de sua
indicação, tiver mantido um dos seguintes vínculos com empresa que
tenha projeto a ela submetido ou por ela aprovado:

I - participação direta como acionista ou sócio, com participação
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. 11 - A Agência RMBH poderá requisitar servidores de órgãos e

entidades integrantes da Administração Pública Estadual.
Art. 12 - 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 receitas resultantes das tarifas e preços públicos incidentes

sobre a prestação de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de
bens públicos administrados pela Agência; e,

IV - outras receitas.
Art. 13 - Os recursos advindos das multas administrativas de que

trata esta lei complementar reverterão para a subconta RMBH do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 14 - A Agência RMBH celebrará Acordo de Resultados, nos
termos da Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003.

Art. 15 - A SEDRU é competente para a concessão de selo de
anuência prévia a parcelamentos do solo na RMBH, e para a gestão
da receita oriunda desta atividade, na forma de regulamento.

Parágrafo único - A competência de que trata o “caput” é sem
prejuízo daquela conferida à Agência RMBH para a fiscalização e
aplicação de sanção.

Art. 16 - O disposto no § 4º do art. 7º não exclui a competência
delegada ao Sistema Estadual de Meio Ambiente para adotar medidas
disciplinares próprias.

Art. 17 - A SEDRU prestará apoio logístico e operacional à Agência
RMBH até sua efetiva instalação.

Art. 18 - A Advocacia-Geral do Estado - AGE - representará a
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Agência RMBH nos processos judiciais em que esta for parte ou
interessada, até a implantação de sua Procuradoria Jurídica, que
atuará segundo as diretrizes técnicas emanadas do Advogado-Geral.

Art. 19 - 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 9.7.2008.

Anexo II
(a que se refere o art. 8º da Lei Complementar nº , de de de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão
* -  A tabela referente ao subitem II.1 - Cargos em Comissão da

Administração Superior foi publicada no “Diário do Legislativo” de
9.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem II.2 - Quantitativo de Cargos de
Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9.7.2008.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2007.
Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a
inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Os servidores efetivos que exerciam a função de Inspetor

Auxiliar e foram transformados em Agentes de Administração III serão
reenquadrados na carreira de Agente de Segurança Penitenciário, de
que trata o art. 5º da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003.”.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008
EMENDA Nº 3

Acrescentem-se, onde couber, os seguintes dispositivos:
“Art. ... - A tabela de correlação de classes de cargos de provimento

em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, a
que se refere o art. 2º, o § 6º do art. 3º e o art. 21 da Lei Delegada nº
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175, de 26/1/2007, passa a ser a constante na tabela V.12.2, do
Anexo desta lei:

* - A tabela referente a  Correlação de Cargos de Provimento em
Comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9.7.2008.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Adalclever Lopes - Antônio Júlio - Ivair Nogueira - Sávio Souza Cruz.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Poderá optar pela ampliação da jornada de trabalho de

vinte horas semanais ou de trinta para quarenta horas semanais,
mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor do Ipsemg que, na data
de publicação desta lei, for ocupante de cargo de provimento efetivo
ou detentor de função pública em decorrência da ampliação da
jornada de trabalho.

Parágrafo único - A contratação prevista neste artigo se fará
exclusivamente para:

I - Após a aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor terá acrescido ao seu
vencimento básico o valor proporcional à ampliação da sua jornada de
trabalho.

II - A vantagem pessoal decorrente da aplicação da ampliação da
jornada de trabalho será incorporada à remuneração do servidor para
efeito de aposentadoria e somente servirá de base de cálculo para o
adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação
da Emenda à Constituição nº 19, de 4 de junho de 1998.

III - Fica a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
responsável pelas informações referentes ao impacto financeiro da
adoção destas medidas e pela elaboração de projeto para beneficiar
os servidores.”.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: A emenda em causa tem por objetivo beneficiar os

servidores estaduais, com o fim de proporcionar um adicional por
tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda
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Constitucional nº 19, de 4/7/98, que dispõe sobre princípios e normas
da administração pública.

Já a vantagem pessoal será incorporada à remuneração do servidor
para efeito de aposentadoria. E quanto ao acréscimo do valor do
vencimento, referente ao aumento da carga horária de trabalho dos
servidores que serão beneficiados por esta emenda, fica a cargo da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão fornecer informações
sobre o impacto financeiro de tais medidas e, da mesma forma,
apresentar projeto que beneficie os servidores.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta emenda que trata de interesse relevante.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de

1º de janeiro de 2008, os valores das tabelas de vencimento básico
das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade
Social e Analista de Seguridade Social, de que tratam os itens V.1.1,
V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005.”.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Elisa Costa - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.411/2008

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 Comunitária da
Região Sudoeste de Barbacena - Acresb -, 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 2.411/2008 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Comunitária da Região Sudoeste de Barbacena, que
possui como finalidade precípua realizar obras e ações para a
melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve atividades culturais, esportivas,
educacionais e de lazer; ministra aos filiados cursos
profissionalizantes com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho;
orienta sobre a preservação do meio ambiente; presta assistência
social e de promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo
e a comunidade.

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 2.411/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.413/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela altera
o art. 1º da Lei nº 10.116, de 28/3/90, que declara de utilidade pública
a Creche Pequeno Polegar, com sede no Município de Itaúna.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.413/2008 tem por objetivo alterar o art. 1º da

Lei nº 10.116, de 28/3/90, que declara de utilidade pública a Creche
Pequeno Polegar, com sede no Município de Itaúna, adequando-o à
nova realidade da entidade, que passou a chamar-se Associação
Educacional Infanto-Juvenil Pequeno Polegar.

A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a
atualização da identidade jurídica da entidade, originária da alteração
estatutária aprovada em assembléia geral realizada em 27/9/2005.
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Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu
propósito não se alterou, pois apresenta as mesmas condições
formais que lhe permitiram a outorga do título de utilidade pública por
meio da Lei nº 10.116. Ademais, mantém o seu objetivo educacional,
cultural, assistencial, de saúde, ensino e pesquisa, desportivo e
profissionalizante.

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

2.413/2008, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 26/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007 altera a Lei Complementar nº 59, de
18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado
de Minas Gerais.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e
2.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, que opinou pela aprovação da matéria
com as emendas já citadas e as Emendas nºs 3 a 26, que apresentou.

Em seguida, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação da proposição na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, e pela rejeição das
Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição de
Justiça, e 3, 22 e 26, apresentadas pela Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização. Com a aprovação do Substitutivo nº 1,
fica rejeitada a Emenda nº 4 e prejudicadas as Emendas nºs 5 a 21 e
23 a 25.

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

A proposição em tela visa alterar a Lei Complementar nº 59, de
2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado.
Esse diploma contém regras atinentes aos requisitos e às condições
para a criação e a instalação de comarcas e varas, tratando da
estrutura organizacional do Judiciário mineiro e disciplinando
quantitativo de Desembargadores e de Juízes de Direito, suas
garantias, prerrogativas e impedimentos; quantitativo e classificação
das comarcas distribuídas no território do Estado; funcionamento dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, observadas as diretrizes da
legislação federal pertinente; bem como a organização e o
funcionamento da Justiça Militar.

A Comissão de Constituição e Justiça, preliminarmente, salientou
que as principais inovações no projeto são a criação das Comarcas de
Fronteira, integrada pelo Município de mesmo nome, e de Juatuba,
integrada pelos Municípios de Juatuba e de Florestal; a criação de 210
cargos de Juiz de Direito; a criação do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; a extinção das Circunscrições
Judiciárias Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço; a
instituição do critério populacional para a classificação das comarcas
no Estado; a transferência de 15 Municípios de uma para outra
comarca; a instituição do Sistema dos Juizados Especiais; a divisão
do território mineiro em quatro circunscrições judiciárias militares,
além da criação de uma nova auditoria em cada uma delas.
Esclareceu, ainda, que as demais alterações consistem, basicamente,
em adequação ao ordenamento normativo estadual. Acrescentou,
também, o período de 60 dias de “vacatio legis”. Reforçou que a
referência às comarcas de nºs 4, 9 e 10 do item I do Anexo I da lei
complementar não traduz a real numeração da lei, sendo fruto da
consolidação administrativa realizada no Tribunal de Justiça, o mesmo
ocorrendo no § 2º do art. 45 do projeto, o que justificou a
apresentação da Emenda nº 1, o que garante, dessa forma, uma
referência explícita e direta às comarcas referenciadas na proposição
original. Para criar cargos de Assessor de Juiz de Direito em todas as
comarcas do Estado, garantindo assessoramento por pessoas
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dotadas de habilitação jurídica e mais celeridade na Justiça, foi
proposta a Emenda nº 2.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização enfatizou que
nem todo Município, como entidade político-administrativa, constitui-se
em comarca. Mencionou, também, que a proposição em análise
acrescenta dois novos requisitos para a instalação de comarca: a
existência de centro de internação para adolescentes em conflito com
a lei e a estimativa justificada de distribuição média de, no mínimo,
100 feitos judiciais por mês. Acrescentou que, concomitantemente à
supressão de circunscrições judiciárias, o projeto prevê critério
objetivo para a classificação das comarcas e que a ampliação do
número de magistrados pode ser ainda maior, de modo a tornar a
Justiça mineira mais eficiente e propiciar o julgamento mais rápido dos
processos. A Emenda nº 3 propõe a criação de novos cargos de Juiz
de Direito em determinadas Comarcas. A Emenda nº 4 propõe a
criação de novas comarcas. As Emendas nºs 5, 6, 7, 24 e 25 visam à
transferência de Municípios de uma para outra comarca. A Emenda nº
8 suprime o inciso XIV do art. 44, adequando comarca às condições
legais do projeto. As Emendas nºs 9, 10 e 11 propõem a instituição do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em
determinadas comarcas. As Emendas nºs 12, 13 e 16, visam,
respectivamente, à instituição da Vara Criminal Especializada em
Crimes contra o Idoso, da Vara Criminal Especializada em Crimes
contra a Criança e o Adolescente e da Câmara Especial com
competência preferencial, no prazo de 180 dias. A Emenda nº 14 visa
definir competências para Juiz de Vara de Meio Ambiente, Habitação
e Urbanismo. A Emenda nº 15 pretende substituir o Diretor de Foro,
nas suas funções jurisdicionais, por Juiz de Direito Substituto, indicado
pelo Presidente do Tribunal de Justiça. As Emendas nºs 17, 18 e 20
visam à instituição de estrutura de suporte administrativo adequado. A
Emenda nº 19 visa estender aos Promotores de Justiça, aos
serventuários da Justiça e aos demais servidores cujas atividades
requerem conhecimento jurídico o prazo mínimo de três anos de
efetivo exercício de atividade jurídica, após a colação de grau. Para
corrigir impropriedades de técnica legislativa, foi apresentada a
Emenda nº 21. A Emenda nº 22 pretende reduzir o critério
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populacional para a classificação das comarcas do Estado. A Emenda
nº 23 retira do rol dos cargos que integram as Secretarias de Juízo o
Técnico de Apoio Judicial, e, finalmente, a Emenda nº 26 prevê a
exigência de conclusão de curso superior, preferencialmente em
Direito, para o provimento de cargo de Oficial de Justiça, no âmbito do
Poder Judiciário.

A Comissão de Administração Pública também confirmou as
principais inovações da proposição, já previamente mencionadas pela
Comissão de Constituição de Justiça. Enfatizou que a Constituição da
República, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Não obstante o considerável número de emendas
aprovadas nas Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização, entendeu que o projeto ainda merecia
reparos substanciais. No que tange ao critério populacional para a
classificação das comarcas, esclareceu que se trata de critério
altamente questionável, pois a população, por si só, não implica
necessariamente maior demanda processual. A classificação deve,
portanto, levar em consideração o quantitativo de varas existentes em
cada comarca. Evidenciou que, se determinada comarca não
preenche os pressupostos mínimos legais para manter esse “status”,
é dever do Tribunal de Justiça suspender suas atividades, sob pena
de contrariar a ordem jurídica vigente. No que diz respeito à instalação
de Comarca, a criação de dois novos requisitos – a existência de
centro de internação para adolescentes em conflito com a lei e a
distribuição média de, no mínimo, 100 feitos judiciais por mês – pode
comprometer a prestação jurisdicional e acarretar transtornos ao
cidadão. Esclareceu, ainda, que deve existir uma vinculação dos
serviços notariais e de registro, em função da categoria da entrância,
quando se tratar de tabelionato de notas. Por outro lado, a instituição
da Junta Recursal Regional dos Juizados Especiais, nas comarcas de
entrância especial, deve ocorrer para cada grupo de cinco varas,
observada resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. No que
se refere ao Centro de Apoio Jurisdicional da Comarca de Belo
Horizonte, apresentou melhorias na denominação, estrutura e
composição. Com relação ao procedimento da correição, informou ser
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indispensável que a autoridade fiscalizadora compareça ao local para
averiguar a regularidade dos trabalhos submetidos à apreciação, o
que deve ser feito a cada seis meses. Quanto ao art. 107 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, no caso de promoção ou nomeação,
estende aos companheiros o impedimento de participação em
determinado julgamento ou votação. No tocante às indenizações e
pagamento devidos ao magistrado, inclui diárias e pagamento de
despesas de transporte, quando se afastar da sede por motivo de
cooperação, substituição, outro serviço ou missão oficial. No que se
refere ao art. 171 da vigente Lei Complementar nº 59, de 2001,
modificou o nome de órgão para Gerência da Magistratura, além de
vedar a publicação de outro edital para comarca distinta, antes do
provimento daquela para a qual não houve candidato. Trabalhou,
também, a questão do cálculo dos cargos de Vigilante, bem como
modificou o § 3º do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
submetendo o regime jurídico dos serviços notariais e de registro
exclusivamente ao previsto na legislação federal pertinente. Tratou da
denominação dos fóruns e de outros próprios do Estado, que deve
ocorrer por meio de lei. No tocante ao quantitativo de magistrados,
evidenciou que o atual número está aquém da demanda estadual,
razão pela qual sugeriu a criação de cargos em várias comarcas.
Modificou o texto da Emenda nº 2, que prevê a criação de cargos de
Assessores de Juiz, o que deverá ser efetuado por meio de projeto de
lei a ser encaminhado oportunamente pelo Tribunal de Justiça a esta
Casa. Quanto ao número de processos julgados pelo Juiz, na
condição de relator de Turma Recursal, deve ser compensado com a
distribuição de processos na sua vara de origem, além de ser
contabilizado no mapa de produtividade do Juiz. Quanto à remoção do
Juiz de uma para outra vara, propôs a supressão da emenda, uma vez
que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Com o intuito de aperfeiçoar o projeto em comento, introduziu
dispositivo para a instituição das Centrais de Conciliação em todas as
comarcas do Estado, facultada a escolha entre estagiários dos cursos
de Direito, Psicologia, Serviço Social e Relações Públicas. Não
concordou que o efetivo desempenho dessa função por período
superior a dois anos seja considerado título em concurso público para
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carreiras do Estado, uma vez que contraria o princípio da igualdade de
tratamento entre os candidatos e compromete a lisura do processo.
Diante da amplitude das alterações propostas ao projeto original,
apresentou essa Comissão o Substitutivo nº 1.

Com o objetivo de aperfeiçoar o texto da proposição e melhorar o
exercício da prestação jurisdicional no Estado, o Deputado Domingos
Sávio apresentou duas sugestões de emenda que transferem,
respectivamente, o Município de Quartel-Geral da Comarca de
Martinho Campos para a de Dores do Indaiá, e o Município de São
Tiago da Comarca de São João Del-Rei para a de Bom Sucesso,
alteração aprovada e incorporada no mencionado substitutivo.
Igualmente, foi acatada sugestão do Deputado Inácio Franco, a qual
cria três cargos de Juiz de Direito na Comarca de Pará de Minas. A
Comissão acatou, ainda, três sugestões de emenda do Deputado Ivair
Nogueira. A primeira fixa em 140 o quantitativo de Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado; a segunda exclui do Substitutivo nº
1 o inciso III do art. 52, que previa a criação da Comarca de Matipó; e
a terceira estabelece que os cargos de Assessores de Juíz a serem
criados pelo Tribunal de Justiça serão providos pelo Presidente dessa
Corte, mediante indicação do Juiz. Foi acatada também sugestão do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a qual determina que a lotação dos
Técnicos de Apoio Judicial, dos Escrivães Judiciais e dos Oficiais de
Apoio Judicial será estabelecida no plano de carreira dos servidores.
A Comissão acolheu, ainda, duas sugestões de emenda do Deputado
Elmiro Nascimento. A primeira dá a denominação de Vara Agrária de
Minas Gerais à Vara de Conflitos Fundiários de Belo Horizonte e
faculta ao Juiz deslocar-se para o local do litígio, se entender que isso
seja necessário à eficiente prestação jurisdicional; a segunda
assegura a irredutibilidade de vencimentos dos atuais ocupantes do
cargo de Oficial de Justiça que, na data da publicação da futura lei
complementar, não tenham a formação jurídica que passa a ser
exigida. A Comissão acatou três sugestões de emenda do Deputado
André Quintão. A primeira cria gratificação para os servidores das
carreiras de Técnico de Apoio Judicial, classes C ou B, e de Oficial de
Apoio Judicial, classe B, ou seus respectivos substitutos, em razão do
exercício das funções de gerência das Secretarias do Juízo e
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Contadorias Judiciais; as demais determinam que a Comarca de Belo
Horizonte terá, pelo menos, uma Vara Criminal Especializada em
Crimes contra o Idoso e uma Vara Criminal Especializada em Crimes
contra a Criança e o Adolescente. Finalmente, a Comissão acolheu
sugestão de emenda do Deputado Durval Ângelo, a qual transfere o
Município de Santana do Paraíso da Comarca de Mesquita para a de
Ipatinga, restabelecendo o que constava na proposição original,
encaminhada pelo Tribunal de Justiça.

No que tange ao aspecto financeiro-orçamentário, a criação de
cargos e de comarcas não gera despesas de imediato, as quais
ocorrerão apenas quando forem respectivamente providos e
instaladas, momento em que o ordenador de despesas deverá
observar os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. De fato, a
criação desses cargos e comarcas exige lei complementar, mas seu
provimento e sua instalação se dá somente por meio de resolução da
Corte Superior do Tribunal de Justiça, observadas a demanda
jurisdicional e a disponibilidade orçamentária. Essa nova sistemática
confere mais flexibilidade ao Judiciário para a efetiva instalação das
varas, além de ter o mérito de evitar a ociosidade. Além disso, o
projeto reveste-se de grande relevância social, razão pela qual deve
prosperar nesta Casa.

Com o intuito de aperfeiçoar a matéria apresentamos quatro
emendas ao Substitutivo nº 1. A Emenda nº 27 visa suprimir o
parágrafo único do art. 2º, em face da redação do art. 23 do
Substitutivo nº 1, adequando-o à melhor técnica legislativa. A Emenda
nº 28 inclui a criação de cargos de Juiz de Direito nas comarcas de
Arinos, Carneirinho, Conceição das Alagoas e Vazante. A Emenda nº
29 corrige o art. 63 do Substitutivo nº 1, uma vez que o Tribunal de
Justiça não pode legislar sobre o processo legislativo. Finalmente,
este Relator apresenta, no final deste parecer, as Emendas de nºs 30
a 46, fruto de propostas de emendas apresentadas pelos colegas
parlamentares.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 26/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Administração Pública, com as emendas nºs 27 a
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45, a seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e nºs 3, 22 e
26, apresentadas pela Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 4 a 21 e 23 a 25.

EMENDA Nº 27
Suprima-se o parágrafo único do art. 2º.

EMENDA Nº 28
Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:
“Art. 52 - Ficam criados, nas comarcas que se seguem, os seguintes

cargos de Juiz de Direito:
I - Abaeté, 1 cargo;
II - Abre-Campo, 1 cargo;
III - Alfenas, 3 cargos;
IV - Alpinópolis, 1 cargo;
V - Almenara, 1 cargo;
VI - Andradas, 1 cargo;
VII - Araguari, 1 cargo;
VIII - Araxá, 3 cargos;
IX - Arinos, 1 cargo;
IX - Barão de Cocais, 1 cargo;
X - Barbacena, 2 cargos;
XI - Belo Horizonte, 71 cargos, sendo 54 titulares de vara,

presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;
XII - Betim, 13 cargos;
XIII - Boa Esperança, 1 cargo;
XIV - Buritis, 1 cargo;
XV - Caeté, 1 cargo;
XVI - Camanducaia, 1 cargo;
XVII - Cambuí, 2 cargos;
XVIII - Campo Belo, 2 cargos;
XIX - Capelinha, 1 cargo;
XX - Caratinga, 3 cargos;
XXI - Carmo do Paranaíba, 1 cargo;
XXII - Carmo do Rio Claro, 1 cargo;
XXIII - Carneirinho, 1 cargo;
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XXIV - Cláudio, 1 cargo;
XXV - Conceição das Alagoas, 1 cargo;
XXVI - Contagem, 13 cargos;
XXVII - Conselheiro Lafaiete, 2 cargos;
XXVIII - Corinto, 1 cargo;
XXIX - Coromandel, 1 cargo;
XXX - Coronel Fabriciano, 1 cargo;
XXXI - Curvelo, 2 cargos;
XXXII - Diamantina, 1 cargo;
XXXIII - Dores do Indaiá, 1 cargo;
XXXIV - Extrema, 1 cargo;
XXXV - Formiga, 1 cargo;
XXXVI - Francisco Sá, 1 cargo;
XXXVII - Frutal, 2 cargos;
XXXVIII - Governador Valadares, 4 cargos;
XXXIX - Guaxupé, 1 cargo;
XL - Ibiá, 1 cargo;
XLI - Ibirité, 5 cargos;
XLII - Igarapé, 2 cargos;
XLIII - Ipatinga, 8 cargos;
XLIV - Itabira, 2 cargos;
XLV - Itajubá, 3 cargos;
XLVI - Itaúna, 2 cargos;
XLVII - Ituiutaba, 4 cargos;
XLVIII - Iturama, 2 cargos;
XLIX - Jacutinga, 1 cargo;
L - Janaúba, 1 cargo;
LI - Januária, 1 cargo;
LII - João Monlevade, 1 cargo;
LIII - João Pinheiro, 2 cargos;
LIV - Juiz de Fora, 10 cargos;
LV - Lagoa Santa, 2 cargos;
LVI - Lambari, 1 cargo;
LVII - Lavras, 3 cargos;
LVIII - Manhuaçu, 3 cargos;
LIX - Mariana, 1 cargo;
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LX - Matias Barbosa, 1 cargo;
LXI - Medina, 1 cargo;
LXII - Monte Carmelo, 1 cargo;
LXIII - Monte Santo de Minas, 1 cargo;
LXIV - Muriaé, 2 cargos;
LXV - Nepomuceno, 1 cargo;
LXVI - Nova Lima, 1 cargo;
LXVII - Nova Serrana, 3 cargos;
LXVIII - Oliveira, 1 cargo;
LXIX - Ouro Fino, 1 cargo;
LXX - Pará de Minas, 3 cargos;
LXXI- Paracatu, 1 cargo;
LXXII - Paraguaçu, 1 cargo;
LXXIII - Paraisópolis, 1 cargo;
LXXIV - Paraopeba, 1 cargo;
LXXV - Passos, 1 cargo;
LXXVI - Patos de Minas, 4 cargos;
LXXVII - Patrocínio, 2 cargos;
LXXVIII - Poços de Caldas, 3 cargos;
LXXIX - Pompéu, 1 cargo;
LXXX - Pouso Alegre, 2 cargos;
LXXXI - Prata, 1 cargo;
LXXXII - Ribeirão das Neves, 5 cargos;
LXXXIII - Rio Pardo de Minas, 1 cargo;
LXXXIV - Sabará, 4 cargos;
LXXXV - Santa Luzia, 7 cargos;
LXXXVI - São Gonçalo do Sapucaí, 1 cargo;
LXXXVII - São Gotardo, 1 cargo;
LXXXVIII - São Lourenço, 3 cargos;
LXXXIX - São Sebastião do Paraíso, 2 cargos;
XC - Sete Lagoas, 4 cargos;
XCI - Teófilo Otôni, 3 cargos;
XCII - Timóteo, 1 cargo;
XCIII - Três Corações, 1 cargo;
XCIV - Três Marias, 1 cargo;
XCV - Três Pontas, 2 cargos;
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XCVI - Tupaciguara, 1 cargo;
XCVII - Ubá, 2 cargos;
XCVIII - Uberaba, 6 cargos;
XCIX - Uberlândia, 10 cargos;
C - Unaí, 2 cargos;
CI - Varginha, 2 cargos;
CII - Vazante, 1 cargo;
CIII - Vespasiano, 2 cargos;
CIV - Viçosa, 2 cargos;
CV - Visconde do Rio Branco, 1 cargo.”.

EMENDA Nº 29
Dê-se ao art. 63 a seguinte redação:
“Art. 63 - O Tribunal de Justiça proporá ao Poder Legislativo do

Estado projeto de lei que disponha sobre a manutenção da relação
percentual entre o subsídio do Desembargador e o do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, sempre que houver modificação do
subsídio deste.”.

EMENDA Nº 30
Dê-se ao art. 53 a seguinte redação:
“Art. 53 - Ficam criadas as seguintes comarcas:
I - Fronteira, integrada pelo Município de Fronteira;
II - Juatuba, integrada pelo Município de Juatuba;
III - Carneirinho, integrada pelo Municípios de Carneirinho e de

Limeira do Oeste;
IV - Pains, integrada pelos Municípios de Pains, de Pimenta e de

Córrego Fundo.”.
EMENDA Nº 31

Acrescente-se o seguinte dispositivo ao art. 48 do Substitutivo nº 1:
“Art. 48 - (...)
“Art. 319 – (...)
§ 4º – A classificação final dos candidatos a que se refere o “caput”

será definida pelo total geral de pontos obtidos nas provas de
conhecimento e de títulos.”.”.

EMENDA Nº 32
Acrescente-se o seguinte dispositivo ao art. 4º do Substitutivo nº 1:
“Art. 4º - (...)
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“Art. 6º – (...)
§ 6º - Deverão ser criadas, nos termos e limites estabelecidos por

esta lei, tantas serventias quantas resultarem da redivisão da zona ou
comarca, com as respectivas jurisdições, que tenham mais de cento e
cinqüenta mil habitantes e na qual os serviços notariais e os de
registro tenham ultrapassado, no triênio, a média mensal de
quatrocentos   atos remunerados, não se incluindo nesse número as
certidões, os atos cujos emolumentos sejam reduzidos ou
dispensados por disposição de lei federal, os protocolos de
documentos de dívida que não resultem na lavratura de protesto, dos
reconhecimentos de firmas e as autenticações de cópias.”.”.

EMENDA Nº 33
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte conta com pelo menos uma

Vara Criminal Especializada em Crimes contra a Criança e o
Adolescente.”.

EMENDA Nº 34
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte conta com pelo menos uma

Vara Criminal Especializada em Crimes contra o Idoso.”.
EMENDA Nº 35

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
“Art. 62 – Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude

exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores.
§ 1º - Compete ao Juiz da Vara do Idoso a fiscalização, orientação e

apuração de irregularidades de instituições, organizações
governamentais e não governamentais, abrigos, instituições de
atendimento e congêneres que lidem com idosos, garantindo-lhes as
medidas de proteção e atendimento prioritário previstas na Lei Federal
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, salvo aquelas cuja competência
específica couber aos demais juízos do Poder Judiciário Estadual.

§ 2º - Nas comarcas em que não houver vara com a competência
específica a que se refere este artigo, cabe ao Corregedor-Geral de
Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito competente para tais
atribuições, permitida uma recondução e sua substituição, quando
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convier.”.”.
EMENDA Nº 36

Suprima-se o inciso VII do art. 54 do Substitutivo nº 1.
EMENDA Nº 37

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. ... - A direção dos Foros Regionais do Barreiro e de Venda

Nova será exercida por Juiz de Direito titular da Vara dos respectivos
Foros, designado pelo Corregedor-Geral de Justiça.”

“Art. ... - Nos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova, o
Diretor do Foro regulamentará o funcionamento dos serviços
administrativos, definindo as atribuições dos servidores, e indicará ao
Presidente do Tribunal os nomes daqueles que podem ser nomeados
para os cargos de provimento em comissão.”.

EMENDA Nº 38
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Tribunal de Justiça obrigado a instalar Vara de

Execuções Criminais no Município onde houver penitenciária.”.
EMENDA Nº 39

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído, na Comarca de Governador Valadares, o

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a
competência fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de
2006.”.

EMENDA Nº 40
Acrescente-se, onde convier, o Substitutivo nº 1:
“Art. ... - As comarcas de entrância especial deverão contar com um

centro de internação para adolescentes em conflito com a lei.”.
EMENDA Nº 41

Dê-se ao inciso LXXVIII do art. 52 do Substitutivo nº 1 a seguinte
redação:

“Art. 52 - (...)
LXXVIII - Pouso Alegre, 4 cargos.”.

EMENDA Nº 42
Dê-se ao inciso XCI do art. 52 do Substitutivo nº 1 a seguinte

redação:
“Art. 52 - (...)
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XCI - Três Corações, 2 cargos.
EMENDA Nº 43

Acrescente-se ao art. 42 o seguinte inciso LXVI:
“Art. 42 - (...)
LXVI - Buritis, 1 cargo.”.

EMENDA Nº 44
Acrescente-se o seguinte artigo:
“Art. ... – Fica instituído, na Comarca de Governador Valadares, o

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a
competência fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de
2008.”.

EMENDA Nº 45
Suprima-se o inciso IX do art. 54 do Substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Sebastião

Helvécio - Célio Moreira - Antônio Júlio - Elisa Costa - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.160/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Weliton Prado
e decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.161/2005,
acrescenta dispositivos 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.

À proposição foram anexados os Projetos de Lei nºs 1.163 e
1.164/2007.

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

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Informática
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Posteriormente foi a proposição encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1.

A matéria vem, agora, a esta Comissão para receber parecer, nos
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termos do art. 188, combinado com art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade alterar a Lei nº 15.259,

de 27/7/2004, que institui o sistema de reserva de vagas nas
universidades públicas do Estado. Visa acrescentar dois parágrafos
ao art. 1º da referida lei, assegurando aos candidatos que
eventualmente se beneficiem da reserva de cotas a gratuidade na
inscrição no processo seletivo para o ingresso na faculdade.

O projeto pretende ainda, oferecer a esses alunos programa 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.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou em seu parecer que
tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 739/2007, que objetiva
assegurar a gratuidade na inscrição do vestibular para alunos
carentes e não só apenas para os alunos beneficiários de cotas. Essa
Comissão atestou que as taxas de matrícula cobradas no início de
cada período letivo são questionáveis no Judiciário. E continuou seu
raciocínio, informando que a proposição, todavia, não as está
instituindo, mas tão somente eximindo alunos carentes de seu
pagamento.

Com relação ao entendimento de que o sistema de cotas deve ser
acompanhado de uma política que assegure a permanência do
estudante na instituição de ensino, essa Comissão informou que o art.
8º da lei em vigor já prevê a atuação complementar das instituições de
ensino, fato que torna desnecessária a inclusão na lei do § 2º do art.
1º da proposição ora examinada.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que era necessário
promover alguns ajustes de técnica legislativa e apresentou o
Substitutivo nº1, com o qual concordamos.

A Comissão de Administração Pública baixou em diligência a
proposição à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior,
que se mostrou contrária à sua aprovação por meio de nota técnica
emitida pelo Superintendente de Supervisão e Políticas Públicas
Celson José da Silva. Essa nota técnica considera que haverá
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impacto financeiro no orçamento da Unimontes e da Uemg, caso se
isentem do pagamento da inscrição do vestibular os candidatos da
reserva de cotas, o que representa um incremento extraordinário nas
despesas das referidas instituições de Ensino Superior.

Consoante ainda a nota técnica encaminhada a esta Casa, a
implantação dos mecanismos para melhorar o desempenho
acadêmico dos carentes, estabelecidos pela Lei nº 15.259, pode ser
efetuada pela Uemg e Unimontes com os recursos materiais, didáticos
e acadêmicos de que já dispõem, não demandando aportes adicionais
de recursos financeiros.

Entendemos que o substitutivo apresentado enxuga a proposição no
tocante a impedimentos legais e não apresenta nenhum impacto
financeiro-orçamentário, porquanto, por meio de uma política liberal,
essas universidades já concedem a isenção da taxa de matrícula para
alunos universitários carentes. O projeto em apreço virá legalizar uma
situação que já existe de fato, transformando-a em situação de direito,
trazendo segurança na relação entre estabelecimentos de ensino e
estudantes.

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

nº 1.160/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião Helvécio -

Célio Moreira - Elisa Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.523/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Capitólio o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar,
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conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.523/2007 de conceder autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Capitólio um imóvel constituído de terreno edificado, com área de
513m², situado na Rua São Sebastião, nesse Município, doado ao
Estado em 1965 pelo mesmo ente federativo, sem a imposição de
nenhum ônus. Atualmente é utilizado como sede de posto de saúde,
que necessita de reforma e ampliação.

Ressalte-se que, atendendo ao interesse público que deve revestir a
alienação de bens do Estado, o parágrafo único do art. 1º do projeto
determina que o imóvel destina-se à ampliação e reforma do posto de
saúde e a abrigar o Departamento Municipal de Saúde, enquanto o
art. 2º preceitua o seu retorno ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Do ponto de vista financeiro, a autorização legislativa para a
alienação de bem público decorre de exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105,
essa norma estabelece que a movimentação dos valores pertencentes
ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Cabe ressaltar, por fim, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por finalidade adequar a
proposição à técnica legislativa, sem descaracterizar quaisquer de
seus dispositivos e por isso deve ser acatado.

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

1.523/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
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pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio Moreira - Jayro

Lessa - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.098/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.098/2008
altera dispositivos da Lei nº 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais – IPSM –, e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 4, que
apresentou. Em seguida, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 e 2 na forma das Subemendas nº 1, com a Emenda nº
4, com as Emendas nºs 5, 6 e 7, que apresentou, e pela rejeição da
Emenda nº 3.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar dispositivos da Lei nº

10.366, de 1990, relativos aos dependentes dos segurados e aos
benefícios auxílio-natalidade e pensão.

Segundo a mensagem do Governador, a proposta, que atende à
solicitação formulada, em conjunto, pelos Comandantes-Gerais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e pelo Diretor-Geral do
Instituto, tem como objetivo a atualização da referida lei, tendo em
vista a edição de normas mais recentes sobre a matéria, como a Lei
Complementar nº 64, de 25/3/2002, que instituiu o Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais, a Lei Federal nº 8.213, de 24/7/91 – e alterações
posteriores –, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência
Social, e a de nº 9.278, de 10/5/96, que trata do reconhecimento da
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união estável.
Entre as adequações propostas pelo projeto, destacam-se a

alteração do art. 10 – que inclui o enteado como dependente, redefine
a condição do companheiro dependente e prevê a comprovação da
dependência econômica em alguns casos – e a inserção dos arts. 10-
A e 10-B, que estabelecem, respectivamente, as condições para a
perda da qualidade de dependente e a exigência de um
recadastramento anual dos beneficiários. A proposição também altera
o “caput” do art. 15, ampliando o direito ao auxílio-natalidade, que
passa a ser devido pelo nascimento de filho do segurado,
independentemente de qualquer condição. Por fim, são acrescentados
dois parágrafos ao art. 23, em que se estabelece que o cônjuge
divorciado, o separado judicialmente ou de fato e o ex-companheiro
que percebiam pensão de alimentos concorrerão à pensão em
igualdade de condições com os dependentes referidos no art. 10 da lei
e que o valor de cota de pensão correspondente não poderá ser
superior ao fixado na respectiva sentença de concessão de alimentos.

Cabe ressaltar que o art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal
determina que nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade
social – ou seja, aquele relativo a saúde, previdência e assistência
social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares,
ativos e inativos, e aos pensionistas – poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do §
5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art.
17. O art. 17, por sua vez, trata dos requisitos para os atos que
criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado.
Entre esses requisitos estão a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes e a demonstração da origem dos recursos para seu
custeio. Para atendimento desses requisitos, o ato será acompanhado
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará
as metas de resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa. São dispensados
dessa compensação o aumento de despesa decorrente de concessão
de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação previstas
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na legislação pertinente e a expansão quantitativa do atendimento e
dos serviços prestados, bem como o reajustamento de valor do
benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real, nos termos
do § 1º do referido art. 24.

Em ofício assinado em conjunto pelos Comandantes-Gerais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e pelo Diretor-Geral do IPSM,
esclareceu-se que “as alterações propostas não redundarão em
qualquer aumento de despesas, especialmente no caso de
pensionamentos aos ex-cônjuges e ex-companheiras, considerando
que seus valores serão cotas parte da pensão legada”.

A Comissão de Constituição e Justiça propôs quatro emendas ao
projeto. A Emenda nº 1 estabelece a autonomia administrativa,
financeira e orçamentária do Instituto; a Emenda nº 2 assegura
direitos dos militares participantes do movimento de reivindicação
salarial de 1997; a Emenda nº 3 permite o atendimento particular do
segurado e dependentes, em caso de inexistência de rede conveniada
no Município em que residam; e a Emenda nº 4 apenas corrige erro
material.

Na Comissão de administração pública, foram apresentadas
subemendas às Emendas nºs 1 e 2, com o intuito de aprimorar o
texto, quanto à primeira, e de buscar o consenso com o Poder
Executivo, quanto à segunda. Foram também apresentadas a Emenda
nº 5, que inclui o Juiz Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado
entre os segurados em caráter compulsório, a Emenda nº 6, que
corrige a redação do § 1º do art.10-A, e a Emenda nº 7, que
acrescenta o enteado entre os dependentes que perdem essa
condição, ao lado do filho ou do irmão, em virtude de casamento,
exercício de emprego ou ao completar vinte e um anos. Por
considerar uma ingerência no IPSM, a referida comissão opinou pela
rejeição da Emenda nº 3.

Entendemos que o projeto representa um importante avanço para a
legislação que trata da previdência dos militares e que as propostas
apresentadas pelas comissões que nos antecederam aprimoram a
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.098/2008, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, na forma das Subemendas nº 1, da Comissão
de Administração Pública, com a Emenda nº 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 5, 6 e 7, da Comissão de
Administração Pública, e pela rejeição da Emenda nº 3, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Célio Moreira - Inácio Franco - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Teófilo Otôni o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto
à repercussão financeira que poderá ter, conforme dispõe o art. 188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.451/2008 de autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Teófilo Otôni um imóvel com área de
12.755m², situado na localidade de Baixinha, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o referido
bem será destinado ao funcionamento de praça de esportes e à
regularização da área, em consonância com o interesse da
comunidade. Ainda para proteger o interesse da coletividade, o art. 2º
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de
cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não
for utilizado com a finalidade estabelecida.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é
exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.451/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Antônio Júlio - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.452/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Medina o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Agora, vem a esta
Comissão a fim de receber parecer quanto à possível repercussão
financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.452/2008 tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Medina imóvel constituído de
terreno com área de 10.000m², situado na Fazenda Santo Antônio, no
mesmo Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o imóvel será destinado ao funcionamento da Escola
Municipal Santo Antônio, em consonância com o interesse da
comunidade. Para proteger o interesse da coletividade, o art. 2º prevê
a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for
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utilizado com a finalidade estabelecida.
A autorização legislativa para a alienação de bem público é

exigência 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.
No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário e não implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.452/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Célio Moreira, relator - Jayro Lessa - Elisa

Costa - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.453/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Araxá o imóvel que especifica.

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

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto à repercussão financeira que poderá ter, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.453/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município
de Araxá imóvel com área de 1.188m², situado na Rua Calimério
Guimarães, nesse Município.
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De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o
imóvel destina-se ao funcionamento de escola municipal, atendendo à
demanda escolar e, conseqüentemente, ao interesse público, de que
se deve revestir a transação em exame. Além disso, está prevista, no
art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre de exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
segundo o qual a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não tem repercussão
na Lei Orçamentária.

Por fim, esclarecemos que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de corrigir dado
relativo à localização do imóvel e deve ser acatada.

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

2.453/2008 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Célio Moreira - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.454/2008

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
Vargem Grande do Rio Pardo o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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 2.454/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Vargem Grande do Rio Pardo de um imóvel com área de
10.000m², situado na Fazenda Água Fria, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que a área a ser doada será destinada à implantação de programas
educacionais 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.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.454/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio Moreira - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.456/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Pará o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma 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
O Projeto de Lei nº 2.456/2008 tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Conceição do Pará imóvel
constituído de terreno com área de 10.000m², situado no lugar
denominado Morro Agudo, nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o imóvel será destinado ao funcionamento de centro
comunitário, em consonância com o interesse daquela comunidade.
Ainda para proteger o interesse da coletividade, o 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 for utilizado
com a finalidade estabelecida.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é
exigência 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.
No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.456/2008 no 1º turno.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Célio Moreira -

Jayro Lessa - Antônio Júlio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.474/2008

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 à União o imóvel que
especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem 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
O Projeto de Lei nº 2.474/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar à União
uma área de 3.600m², a ser desmembrada de um terreno com área
total de 22.500m², situado na Rua Guarapari, nº 1.355, Bairro Santo
Elói, no Município de Coronel Fabriciano.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o
imóvel destina-se à construção do Fórum da Justiça do Trabalho da
Comarca de Coronel Fabriciano, atendendo assim ao interesse
público, que deve revestir a transação em tela. Além disso, está
previsto, no art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
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autorização.
Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

Por fim, esclarecemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de identificar a
área a ser doada e promover a adequação do texto à técnica
legislativa.

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

2.474/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio - Célio Moreira.
PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe

altera o § 1º do art. 24 da Constituição do Estado.
Aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 - salvo art. 2º,

aprovado na forma original -, a proposta retorna a este órgão
colegiado para receber parecer para o 2º turno, consoante o disposto
no art. 102, combinado com o art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado encaminhou a esta Casa a Mensagem nº

145, de 2007, com proposta de emenda à Constituição que recebeu o
número 40. A proposição visa alterar o § 1º do art. 24 da Constituição
do Estado, modificando a regra do limite remuneratório estabelecida
no referido dispositivo.

Nos termos da proposição em exame, os servidores pertencentes às
carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social, da Polícia Civil, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, de Procurador do
Estado, de Defensor Público e do Grupo de Tributação, Fiscalização e
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Arrecadação de Tributos terão como limite remuneratório o subsídio
do Desembargador do Tribunal de Justiça, ao passo que a
remuneração dos demais servidores do Poder Executivo continuariam
a observar como limite o subsídio do Governador do Estado.
Formulada nesses termos, a proposta não encontra guarida na
Constituição da República.

Os problemas da proposição original foram apontados e sanados no
1º turno, no qual esta Comissão emitiu parecer opinando por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 1. Reiteram-se os fundamentos
que embasaram as decisões do Plenário. Com efeito, a adoção de um
teto remuneratório único é uma medida justa, pois permite o
tratamento igualitário dos servidores dos Poderes e órgão
constitucionais do Estado de Minas Gerais.

Há, ainda, dois reparos a serem efetuados na proposição. O
primeiro diz respeito ao fato de o vencido não mencionar o Tribunal de
Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública na redação
proposta para o § 1º do art. 24 da Constituição do Estado. Tendo em
vista a controvérsia doutrinária acerca da situação desses órgãos em
face da separação de Poderes do Estado, convém explicitá-los no
mencionado dispositivo.

A segunda alteração refere-se à necessidade de dar segurança
jurídica aos pagamentos efetuados pela administração em virtude de
decisões liminares do Poder Judiciário a respeito da definição do teto
remuneratório. Inúmeras ações judiciais tramitam, aguardando
decisões definitivas, que podem confirmar ou não as decisões
provisórias em vigor. Visando afastar da administração pública o ônus
de invocar princípios de direito e jurisprudência do STF para decidir
oportunamente sobre a regularidade dos pagamentos efetuados com
base em tais decisões, optamos por incluir nesta emenda à
Constituição norma expressa referente aos efeitos futuros dos
pagamentos realizados conforme determinação judicial, tendo em
vista o princípio da boa-fé com que os valores vêm sendo recebidos
pelos servidores.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 40/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que
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apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a redação do § 1º do art. 24 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
§ 1º - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções

e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional
dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e
da Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do § 12 do art.
37 da Constituição da República e observado o disposto no § 5º deste
artigo.".

Art. 2º - Os Poderes e demais órgãos constitucionais do Estado
regulamentarão os procedimentos relativos ao cumprimento de
acórdão do Supremo Tribunal Federal relacionado com a imposição
de limites remuneratórios ou determinação judicial do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, reconhecendo-se eficácia aos
pagamentos deles resultantes.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2008.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gil

Pereira.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007

(Redação do Vencido)
Altera a redação do § 1º do art. 24 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 24 - (...)
§ 1º - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções

e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional
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dos três Poderes do Estado e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do § 12 do art.
37 da Constituição da República e observado o disposto no § 5º deste
artigo.".

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2008.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 991/20 07
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe

visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Gonzaga o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 991/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Gonzaga o imóvel
constituído de área com 360m², situado na Praça João XXIII, nesse
Município.

Em atendimento ao interesse coletivo que deve nortear as decisões
da administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
preceitua que o referido imóvel será destinado ao funcionamento de
um posto de saúde. Além disso,  o art. 2º prevê a sua reversão ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da
data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º
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do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.

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

991/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio Moreira - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio
PROJETO DE LEI Nº 991/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Gonzaga o

imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Gonzaga o imóvel constituído de área com 360m² (trezentos e
sessenta metros quadrados), situado na Praça João XXIII, nesse
Município, registrado sob a matrícula nº 913, a fls. 1 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Virginópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, tiver sido alterada a destinação prevista
no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.386/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
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Conquista o imóvel que especifica.
A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

e 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.386/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conquista um terreno edificado, com área de 2.000m², situado no
Distrito de Guaxima, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel
destina-se à construção de um núcleo de artesanato, em consonância
com o interesse daquela comunidade, e o art. 2º determina sua
reversão ao patrimônio do doador, se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada
essa finalidade.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a alienação de
bens do Estado é exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para
licitações 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.

O projeto de lei em tela atende aos preceitos legais que versam
sobre a matéria, e, sendo transformado em lei, não representará
despesas para o erário e não acarretará repercussão na Lei
Orçamentária.

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

1.386/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Célio Moreira - Antônio Júlio - Elisa Costa.
PROJETO DE LEI Nº 1.386/2007
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(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista 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

Conquista o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Distrito de Guaxima,
nesse Município, e registrado sob o nº 1.533, a fls. 107 do Livro 3-B,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de um núcleo de artesanato.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.479/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1
e 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.479/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio um imóvel
com área de 1.308m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, o referido imóvel
abrigará a sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas e uma
usina de asfalto, o que revela o interesse público que norteia as ações
da administração pública. Ademais, o art. 2º determina seu retorno ao
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patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a finalidade
prevista.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º
do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Diante dessas considerações, ratificamos o parecer exarado
anteriormente: o projeto de lei em tela atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.

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

1.479/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Elisa

Costa - Célio Moreira - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.479/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio 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

Cláudio o imóvel com área de 1.308m² (hum mil trezentos e oito
metros quadrados), situado nesse Município, constituído pelos Lotes
nºs 2, 3 e 4, registrados sob os nºs 8.841, 8.842 e 8.843, no Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção do pátio da Secretaria Municipal de Obras e de uma usina
de asfalto.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.609/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
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 1.609/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Comendador Gomes um terreno
edificado, com área de 720m², situado nesse  Município.

Em atendimento ao interesse coletivo que deve nortear as decisões
da administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
preceitua que o referido imóvel será destinado ao funcionamento de
uma unidade de saúde. No mesmo sentido, o art. 2º prevê a sua
reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos,
contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
institui normas para licitações e contratos da administração pública, e
no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na lei orçamentária. Em decorrência disso, pode
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ser transformado em lei.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.609/2007, no 2º turno.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Célio Moreira - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.945/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Rio
Espera o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.945/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Espera uma
área com 1.199m², a ser desmembrada de imóvel constituído de
terreno com área de 10.000m², situado na Rua Vereador Pedro Lopes,
Distrito de Rio Melo, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o referido terreno
destina-se à construção de um posto de saúde, em conformidade com
o interesse da comunidade. Ademais, o art. 2º preceitua que o imóvel
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 essa finalidade.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa de que trata o projeto de
lei em análise é exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para
licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na Lei
Orçamentária. Em decorrência disso, pode ser transformado em lei.

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

1.945/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Célio Moreira - Jayro

Lessa - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 1.945/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Espera 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

Rio Espera uma área com 1.199m² (mil cento e noventa e nove
metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser
desmembrada do imóvel constituído de terreno com área de 10.000m²
(dez mil metros quadrados) situado na Rua Vereador Pedro Lopes,
Distrito de Rio Melo, nesse Município, registrado sob o nº 12.386, a fls.
172 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Rio Espera.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não 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.
ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A parte do imóvel a ser doada tem as seguintes confrontações:

19,50m (dezenove vírgula cinqüenta metros) pela frente, na Rua
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Vereador Pedro Lopes; 19,70m (dezenove vírgula setenta metros)
pelos fundos; 65m (sessenta e cinco metros) pela lateral direita,
confrontando com a Escola Estadual Coronel Joaquim dos Santos; e
58m (cinqüenta e oito metros) pela lateral esquerda, na Rua Jair
Timóteo, totalizando uma área de 1.199m² (mil cento e noventa e nove
metros quadrados).
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.028/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe visa alterar o art. 2º da Lei nº 14.601, de 23/1/2003.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.028/2008, na forma aprovada no 1º turno,

concede ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de
23/1/2003, o prazo de cinco anos, contados da publicação desta lei,
para a consecução das obras destinadas à construção do ginásio
poliesportivo a que se refere o parágrafo único do art. 1º da futura lei.

Além disso, seu art. 2º estabelece que, findo esse prazo, se não
estiverem concluídas as obras do referido ginásio, o imóvel retornará
ao patrimônio do Estado.

Cabe ressaltar que o projeto de lei em análise está de acordo com
os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de
patrimônio público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da
Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da administração
pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Ademais, transformado em lei, não representará despesas para o
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erário e não acarretará repercussão na Lei Orçamentária.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.028/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Célio Moreira, relator - Jayro Lessa - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 2.028/2008

(Redação do Vencido)
Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.601,

de 23 de janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Abaeté o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº

14.601, de 23 de janeiro de 2003, o prazo de cinco anos, contados da
publicação desta lei, para a consecução das obras destinadas à
construção do ginásio poliesportivo a que se refere o parágrafo único
do art. 1º da referida lei.

Art. 2º - O imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 2003, reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo previsto no art. 1º desta lei não
estiverem concluídas as obras do ginásio poliesportivo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.395/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar à Fundação Educacional
Lucas Machado – Feluma – o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno,
conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.395/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem
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a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar à Fundação
Educacional Lucas Machado – Feluma – terreno com área de
357.798m², a ser desmembrado de uma área com 1.611.160m²,
situada no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear as
alienações de patrimônio do Estado, o imóvel será destinado à
implantação de cursos de graduação do ensino superior e atividades
correlatas de instituição de ensino superior mantida pela Feluma.

O art. 2º da proposição estipula como encargos da doação o
cumprimento das obrigações assumidas no Projeto de Implantação do
Centro de Extensão da Fundação, consistentes na instalação de
Ambulatório Integrado de Atenção à Saúde e Educação, dirigido ao
público em geral; Complexo de Ensino Superior, para
desenvolvimento da cultura, do lazer, da produção social e da
cidadania, aberto ao público; e Hospital-Escola de Lagoa Santa. Além
disso, a donatária deverá disponibilizar 10% das vagas para a
concessão de bolsas acadêmicas integrais, considerada a situação
socioeconômica dos bolsistas, e promover a implementação do
Programa de Internato de Saúde Coletiva - Internato Rural, no
Município de Lagoa Santa e nos Municípios vizinhos que
manifestarem interesse.

A proposição prevê, ainda, que o Estado e a Fundação fixarão os
critérios para a seleção dos alunos para a concessão das bolsas
acadêmicas, considerando aspectos de ordem social e econômica, de
modo a resguardar a prevalência do interesse social.

Por fim, o art. 3º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado
se, a qualquer tempo, a Feluma deixar de cumprir quaisquer das
obrigações firmadas no Projeto de Implantação do Centro de
Extensão da Fundação ou se, findo o prazo de três anos contados da
escritura pública de doação, não der ao imóvel a finalidade prevista.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria e, ao ser transformado em lei, não gerará
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despesas para o erário e não acarretará repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.395/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Antônio Júlio - Célio Moreira.
PROJETO DE LEI Nº 2.395/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas

Machado - Feluma - o imóvel que especifica, situado no Município de
Lagoa Santa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação

Educacional Lucas Machado - Feluma - terreno com área de
357.798m² (trezentos e cinqüenta e sete mil setecentos e noventa e
oito metros quadrados), conforme descrição contida no anexo desta
lei, a ser desmembrado de uma área com 1.611.160m² (um milhão
seiscentos e onze mil cento e sessenta metros quadrados), situada no
Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, e registrada sob o n°
36.528, a fls. 174 do Livro 3-BB, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Luzia.

Parágrafo único - O imóvel doado a que se refere o “caput” deste
artigo destina-se à implantação de cursos de graduação do ensino
superior e atividades correlatas de instituição de ensino superior
mantida pela Feluma.

Art. 2º - Como encargo da doação, a Feluma:
I - cumprirá as obrigações assumidas no Projeto de Implantação do

Centro de Extensão da Fundação, consistentes na instalação de:
a) Ambulatório Integrado de Atenção à Saúde e Educação, dirigido

ao público em geral, onde funcionarão:
1 - Centro Especializado de Hebiatria;
2 - Centro de Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas e Inclusão

Escolar - CDHCIE -;
3 - Ambulatório de Atenção aos Dependentes Químicos;
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b) Complexo de Ensino Superior para desenvolvimento da cultura,
do lazer, da produção social e da cidadania, aberto ao público;

c) Hospital-Escola de Lagoa Santa.
II - disponibilizará 10% (dez por cento) das vagas para a concessão

de bolsas acadêmicas integrais, considerada a situação
socioeconômica dos bolsistas;

III - promoverá a implementação do Programa de Internato de Saúde
Coletiva - Internato Rural, no Município de Lagoa Santa e nos
Municípios vizinhos que manifestarem interesse.

Parágrafo único - Para a concessão das bolsas acadêmicas de que
trata o inciso II, o Estado, conjuntamente com a Feluma, fixará
critérios para a seleção dos alunos, levados em consideração
aspectos de ordem social e econômica, de modo a resguardar a
prevalência do interesse social.

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, a qualquer tempo, a partir da lavratura da escritura pública
de doação, a Feluma deixar de cumprir quaisquer das obrigações
firmadas no Projeto de Implantação do Centro de Extensão da
Fundação ou se, findo o prazo de três anos contados da mesma data,
não tiver sido dada ao imóvel a destinação prevista no parágrafo único
do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
O imóvel doado possui a seguinte descrição: inicia-se no vértice 1,

de coordenadas N 7829224,244m e E 616795,949m; deste, segue
confrontando com fazenda do Estado, com os seguintes azimutes e
distâncias: 352º41`43`` e 147,360m até o vértice 2, de coordenadas N
7829370,408m e E 616777,213m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 45º08`42`` e 95,323m até o vértice 3, de coordenadas N
7829437,641m e E 616844,787m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 294º37`36`` e 123,469m até o vértice 4, de coordenadas N
7829489,091m e E 616732,549m; deste, segue confrontando com a
família Matos, com os seguintes azimutes e distâncias: 22º56`24`` e
161,756m até o vértice 5, de coordenadas N 7829489,091m e E
616732,549m; deste, segue confrontando com o Bairro Novo Cruzeiro,
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com os seguintes azimutes e distâncias: 89º54`40`` e 52,256m até o
vértice 6, de coordenadas N 7829638,135m e E 616847,852m; com os
seguintes azimutes e distâncias: 345º40`46`` e 73,278m até o vértice
7, de coordenadas N 7829709,136m e E 616829,727m; com os
seguintes azimutes e distâncias: 46º22`24`` e 136,549m até o vértice
8, de coordenadas N 7829803,349m e E 616987,036m; deste, segue
confrontando com fazenda do Estado, com os seguintes azimutes e
distâncias: 49º43`52`` e 76,627m até o vértice 9, de coordenadas N
7829852,879 m e E 616987,036 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 99º55`24`` e 179,012m até o vértice 10, de coordenadas N
7829822,030m e E 617163,370m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 61º42`20`` e 200,985m até o vértice 11, de coordenadas N
7829917,298m e E 617340,342m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 149º17`22`` e 233,557m até o vértice 12, de coordenadas
N 7829716,496m e E 617459,620m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 148º22`24`` e 292,418m até o vértice 13, de coordenadas
N 7829467,462m e E 617612,886m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º53`34`` e 87,848m até o vértice 14, de coordenadas N
7829432,986m e E 617532,086m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 250º20`29`` e 213,172m até o vértice 15, de coordenadas
N 7829361,272m e E 617331,339m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 238º45`24`` e 212,500m até o vértice 16, de coordenadas
N 7829251m e E 617149,657m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 326º30`30`` e 192,217m até o vértice 17, de coordenadas
N 7829412,190m e E 617043,037m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 238º43`01`` e 103,032m até o vértice 18, de coordenadas
N 7829358,689m e E 616954,985m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 161º06`44`` e 59,549m até o vértice 19, de coordenadas N
78293002,34m e E 616974,262m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º14`44`` e 113,255m até o vértice 20, de coordenadas
N 7829256,725m e E 616870,602m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º29`12`` e 81,413m até o vértice 1.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.827/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.827/2007, de autoria do Presi dente do Tribunal
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de Contas, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais 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° 1.827/2007
Modifica a Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, que altera o

plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os quadros constantes nos Anexos II e III  da Lei n° 13.770,

de 6 de dezembro de 2000, com a redação dada pelo Anexo I da Lei
n° 15.783, de 26 de outubro de 2005, passam a vigor ar na forma do
Anexo I desta lei.

Art. 2° - Os §§ 3°, 4°, 5° e 6° do art. 6° da Lei n ° 13.770, de 2000,
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogados os §§ 7°
e 8° do mesmo artigo:

“Art. 6° - (...)
§ 3° - Promoção vertical é a passagem do servidor à  classe

subseqüente na carreira, mediante avaliação de capacitação
profissional e cumprimento dos requisitos previstos em resolução do
Tribunal de Contas.

§ 4° - Na promoção vertical, serão observados os se guintes
posicionamentos:

I - a partir do padrão TC-35 da classe E da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe D da mesma
carreira;

II - a partir do padrão TC-46 da classe D da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

III - a partir do padrão TC-51 da classe C da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
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carreira;
IV - a partir do padrão TC-52 da classe D da carreira de Oficial do

Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

V - a partir do padrão TC-60 da classe C da carreira de Oficial do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira;

VI - a partir do padrão TC-64 da classe C da carreira de Técnico do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira.

§ 5° - O posicionamento no novo padrão da classe su bseqüente dar-
se-á a partir da data do requerimento de promoção vertical, dirigido ao
Presidente do Tribunal de Contas, desde que preenchidos os
requisitos previstos em lei e em resolução do Tribunal.

§ 6° - A contagem dos interstícios temporais mencio nados neste
artigo não é interrompida com a mudança de classe.”.

Art. 3° - O art. 7° da Lei n° 13.770, de 2000, pass a a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 7° - Poderão ser promovidos por merecimento à  classe A,
mediante opção expressamente manifestada ao Presidente do
Tribunal de Contas:

I - o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo detentor de
título declaratório de apostila de direito obtido nos termos da Lei n°
9.532, de 30 de dezembro de 1987, da Emenda à Constituição
Estadual n° 57, de 15 de julho de 2003, ou da Lei n ° 14.984, de 14 de
janeiro de 2004;

II – o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado
no último padrão da classe B da respectiva carreira.

§ 1° - O posicionamento na classe A do servidor ocu pante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
integral dar-se-á em padrão correspondente ao da apostila de direito.

§ 2° - O posicionamento na classe A do servidor ocu pante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
proporcional dar-se-á em padrão com valor de vencimento
correspondente à soma do vencimento e da vantagem recebida a
título de apostilamento ou no padrão imediatamente superior, caso
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não haja padrão correspondente ao resultado dessa soma.
§ 3° - O posicionamento na classe A do servidor ocu pante de cargo

de provimento efetivo, posicionado no último padrão da classe B da
respectiva carreira, dar-se-á no primeiro padrão subseqüente àquele
por ele ocupado na classe B pelo prazo mínimo de trezentos e
sessenta e cinco dias.”.

Art. 4° - Fica acrescentado à Lei n° 13.770, de 200 0, o seguinte art.
7º-A:

“Art. 7°-A - São requisitos para o ingresso e o des envolvimento do
servidor na classe A, além daqueles previstos em resolução do
Tribunal de Contas:

I - ter vinte e cinco anos de exercício em cargo de provimento efetivo
do Tribunal de Contas do Estado;

II - ser detentor de, pelo menos, dois títulos de pós-graduação, “lato
sensu”, “stricto sensu” ou pós-doutorado, nas áreas de Direito,
Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Administração, Ciências
Econômicas, Engenharia, Medicina ou Biblioteconomia, obtidos em
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação.

§ 1° - O padrão máximo que os servidores mencionado s nos §§ 1° e
2° do art. 7° desta lei poderão alcançar na Classe A da respectiva
carreira é o correspondente ao do cargo de provimento em comissão
de Diretor-Geral, desde que atendidos os requisitos estabelecidos
nesta lei e em resolução do Tribunal de Contas.

§ 2° - O padrão máximo que o servidor mencionado no  § 3° do art.
7° desta lei poderá alcançar na Classe A da respect iva carreira, desde
que atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em resolução do
Tribunal de Contas, é:

I - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Coordenador de Área, para o servidor ocupante do cargo de
provimento efetivo de Agente do Tribunal de Contas;

II - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Diretor Adjunto, para o servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo de Oficial do Tribunal de Contas;

III - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Diretor-Geral, para o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo
de Técnico do Tribunal de Contas.”.
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Art. 5° - Fica assegurada, ao servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo das carreiras do Tribunal de Contas, a elevação de
quatro padrões, observado o atendimento pelo servidor dos requisitos
para promoção vertical, caso ocorra, com o novo posicionamento,
mudança de classe na respectiva carreira.

Art. 6° - Ao servidor que já tiver obtido promoção vertical e que, após
a aplicação do disposto no art. 5° desta lei, ficar  posicionado em
padrão incompatível com a sua classe, em razão da alteração dos
padrões previstos nos Anexos II e III da Lei n° 13. 770, de 2000, com a
redação dada por esta lei, será assegurado o primeiro padrão da
última classe em que ingressou mediante processo classificatório.

Art. 7° - O disposto nos arts. 5° e 6° desta lei nã o se aplica ao
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado na
classe A.

Art. 8° - Ficam incluídos na tabela de escalonament o vertical de
vencimento, constante no Anexo V da Lei n° 13.770, de 2000, os
seguintes padrões e índices: TC-88: 17,2609; TC-89: 17,9443; TC-90:
18,6547; TC-91: 19,3932; TC-92: 20,1610; e TC-93: 20,9592.

Art. 9° - A correspondência entre os padrões de ven cimento dos
cargos constantes no Quadro Específico de Provimento em Comissão,
a que se refere o item I do Anexo I da Lei n° 12.97 4, de 28 de julho de
1998, com a redação dada pelo Anexo II da Lei n° 17 .350, de 17 de
janeiro de 2008, vigentes até a data da publicação desta lei, e os
padrões de vencimento vigentes a partir da publicação desta lei, é a
definida no Anexo II desta lei, com exceção do padrão referente ao
cargo de Diretor-Geral, código TC-DAS-01, que passa a ser TC-93.

Art. 10 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do
Tribunal de Contas do Estado, nomeado para o exercício de cargo de
provimento em comissão poderá optar:

I - pelo vencimento do cargo de provimento em comissão;
II - pela remuneração de seu cargo de Agente do Tribunal de

Contas, classes E, D, C e B; de Oficial do Tribunal de Contas, classes
D, C e B, e de Técnico do Tribunal de Contas, classes C e B,
acrescida de 30% (trinta por cento) do vencimento do cargo de
provimento em comissão que ocupar.

Parágrafo único - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere
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o inciso II do “caput” deste artigo não se incorporará à remuneração
do servidor nem servirá de base para o cálculo de qualquer outra
vantagem, salvo a decorrente de adicional por tempo de serviço
adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição da
República n° 19, de 4 de junho de 1998, de gratific ação natalina e de
adicional de férias regulamentares.

Art. 11 - O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos
proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do art.
40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no §
8° do mesmo artigo.

Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das classificações orçamentárias.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Sebastião Costa.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)

* -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 1° da Lei n°
13.770, de 6 de dezembro de 2000) - Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais - Quadro Específico de Provimento
Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9.7.2008.

* -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o § 1° do art. 1°
da Lei n° 13.770, de 6 de dezembro de 2000) - Secre taria do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais - Quadro Suplementar foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 9.7.2008.

* -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 9° da Lei n°
, de de de 2008) - Correspondência entre os padrões de vencimentos
dos cargos constantes do Quadro Específico de Provimento em
Comissão, a que se refere o Anexo I da Lei n° 12.97 4, de 28 de junho
de 1998 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9.7.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.979/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.979/2008, de autoria do Procu rador-Geral de

Justiça, que altera a tabela de vencimentos dos servidores do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
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providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emen das n°s 1 e 2 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.979/2008
Dispõe sobre a jornada de trabalho e a tabela de vencimentos dos

servidores do Ministério Público do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A jornada de trabalho dos servidores do Q uadro de Pessoal

dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é de trinta e cinco horas
semanais, nos termos de resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 2° - Aos servidores que até a data da publicaç ão desta lei sejam
detentores de cargo efetivo com jornada de trinta horas semanais fica
assegurada a opção por manterem a mesma jornada, desde que se
manifestem de forma expressa, no prazo de sessenta dias contados
da data da publicação desta lei.

§ 1° - Findo o prazo previsto no “caput”, torna-se irretratável a opção
realizada.

§ 2° - O detentor de cargo efetivo com jornada de t rinta horas
semanais que não fizer a opção a que se refere o “caput” passará a
perceber vencimento básico correspondente ao do padrão seis níveis
superior àquele em que estiver posicionado.

Art. 3° - O servidor do Quadro de Pessoal dos Servi ços Auxiliares do
Ministério Público que tiver optado pela jornada de quarenta horas
semanais, nos termos do art. 20 da Lei n° 14.323, d e 20 de junho de
2002, passará a cumprir jornada de trinta e cinco horas semanais e
perceberá vencimento básico correspondente ao do padrão seis níveis
superior àquele em que estiver posicionado na jornada de trinta horas
semanais.

Art. 4° - Fica assegurada a incorporação equivalent e a dez padrões
de vencimento ao servidor que, nos cinco anos anteriores à data da
publicação desta lei, tenha cumprido a jornada de trabalho de
quarenta horas semanais, conforme opção prevista no art. 20 da Lei



544

14.323, de 2002, e que, na data da publicação desta lei, preencha os
requisitos necessários à aposentadoria.

Art. 5° - Os Anexos I e II da Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2006,
passam a vigorar na forma constante nos Anexos I e II desta lei.

Art. 6° - Os servidores no exercício de cargo do Qu adro Específico
de Provimento em Comissão do Ministério Público, constante no
Anexo III da Lei n° 16.180, de 2006, cumprirão jorn ada de quarenta
horas semanais.

Art. 7° - A Tabela de Escalonamento Vertical de Ven cimentos
constante no Quadro “a” do Anexo IV da Lei n° 13.43 6, de 30 de
dezembro de 1999, alterada pelas Leis n° 14.323, de  2002, e n°
16.180, de 2006, passa a vigorar como Quadro IV.1, na forma do
Anexo III desta lei.

Art. 8° - O Quadro “b” do Anexo IV da Lei n° 13.436 , de 1999, que
contém os multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de
Vencimentos, passa a vigorar como Quadro IV.2, na forma do Anexo
III desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao servidor
inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°
e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma
prevista no § 8° do mesmo artigo.

Art. 9° - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público no exercício de cargo em comissão
com padrão de vencimento igual ou superior ao MP-71 é assegurado
o direito de optar pelo vencimento do cargo em comissão ou pelo
vencimento do cargo efetivo do qual é titular acrescido de 20% (vinte
por cento) do vencimento do cargo em comissão.

Art. 10 - O desenvolvimento na carreira mediante promoção vertical
dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, de que trata o art. 3° da Lei n ° 16.180, de 2006,
será determinado conforme critérios que levem em consideração o
mérito funcional objetivamente apurado, respeitado o limite
estabelecido nos termos do parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - O número máximo de servidores a serem
posicionados em cada classe da carreira será determinado em
resolução do Procurador-Geral de Justiça.
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Art. 11 - O cargo de provimento efetivo de Técnico do Ministério
Público, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, constante no Anexo I da Lei n° 16.180, de 2006, passa a
denominar-se Analista do Ministério Público.

Art. 12 - O ingresso nos cargos de Oficial e Analista do Ministério
Público, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, constante no Anexo I desta lei, dar-se-á mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos para as classes iniciais da
carreira.

Art. 13 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 14 - Ficam revogados:
I - o art. 20 da Lei no 14. 323, de 20 de junho de 2002;
II - o art. 5° da Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2006;
III - o art. 8° da Lei n° 11.181, de 10 de agosto d e 1993;
IV - o art. 1° e o Anexo I da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de

1999.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo a 1° de janeiro de 2008 os efeitos do d isposto nos arts. 7°,
8°, 9° e 13.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Sebastião Costa.

Anexo I
(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 200 8)

“Anexo I
(a que se refere o art. 3° da Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2006)
* -  A tabela referente ao subitem I.1 - Quadro Permanente dos

Serviços Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de
Provimento Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de
9.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2 - Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de Provimento
Efetivo - (cargos a serem extintos com a vacância) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 9.7.2008.
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Anexo II
( a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 20 08)

“Anexo II
(a que se refere o art. 3° da Lei n° 16.180, de 16 de janeiro de 2006)

Carreira de Agente do Ministério Público
(a ser extinta com a vacância dos cargos)

* - A tabela referente ao subitem II.1 - Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 9.7.2008.

* - A tabela referente ao subitem II.2 - Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 9.7.2008.

Anexo III
(a que se referem os arts. 7° e 8° da Lei n° , de d e de 2008)

“Anexo IV
(a que se refere o art. 9° da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de

1999)
Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

* -  A tabela referente ao subitem IV.1 - Índice por padrão foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 9.7.2008.

* - A tabela referente ao subitem IV.2 - Multiplicadores foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 9.7.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.140/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.140/2008, de autoria do Deput ado Alencar da

Silveira Jr., que declara de utilidade pública a entidade Sociedade
Musical 16 de Julho, com sede no Município de Mariana, 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° 2.140/2008
Declara de utilidade pública a entidade Sociedade Musical 16 de
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Julho, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Sociedade

Musical 16 de Julho, com sede no Município de Mariana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.274/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.274/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação de
Caridade Nossa Senhora do Rosário, 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° 2.274/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Silvianópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Caridade Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Silvianópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.579/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.579/2008, de autoria da Mesa da Assembléia,
que altera o valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 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° 2.579/2008
Altera o valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O valor do índice básico utilizado para o  cálculo dos

vencimentos dos servidores da Assembléia Legislativa, previsto no art.
5° da Lei n° 16.833, de 20 de julho de 2007, passa a ser de R$381,03
(trezentos e oitenta e um reais e três centavos).

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à
conta de recursos orçamentários da Assembléia Legislativa.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 200 8.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2008

ATA
ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 243 a 248/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.588 a 2.591/2008, processos
de legitimação de terras devolutas rurais e Substitutivo ao Projeto de
Lei Complementar nº 28/2007, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.592 a 2.596/2008
- Projetos de Resolução nºs 2.597 e 2.598/2008 - Requerimentos nºs
2.689 a 2.704/2008 - Requerimentos das Comissões de Meio
Ambiente (2), de Transporte, de Direitos Humanos e de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Carlin Moura (2), Lafayette de Andrada,
Sargento Rodrigues (7) e Inácio Franco - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de
Transporte, de Educação, do Trabalho, de Turismo, de Assuntos
Municipais e de Administração Pública - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Arantes
e Carlos Mosconi, da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva 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 Inácio Franco, Carlin
Moura e Sargento Rodrigues (6); deferimento - Discussão e Votação
de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.827/2007, 1.979 e 2.579/2008; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Transporte, de
Direitos Humanos, de Meio Ambiente (2) e de Defesa do Consumidor
e dos Deputados Lafayette de Andrada, Carlin Moura e Sargento
Rodrigues; aprovação - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva; questão de ordem;
discurso do Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem; chamada
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para recomposição de quórum; inexistência de número regimental
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 - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - 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 -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

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 Paulo Cesar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:
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“MENSAGEM Nº 243/2008*
Belo Horizonte, 1º de julho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Montes Claros.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso
VI, do art. 90, da Constituição do Estado, esclareço que a doação será
destinada para fins educacionais e sociais, conforme justificação
apresentada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG, anexa.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei foi adquirido pelo

Estado de Minas Gerais por doação de particulares, destinado à
construção de uma escola rural. Funcionou no local a Escola Estadual
“Francisco Lopes da Silva”. Em 2007, o imóvel foi cedido ao Município
para funcionamento de oficinas. O Prefeito Municipal solicitou a sua
doação em 21 de fevereiro de 2008, ressaltando que além dos
serviços que ali serão desenvolvidos, como oficinas de cursos
profissionalizantes, pré-vestibular municipal gratuito, atividades do
Centro de Referências em Assistência Social e Escoteiros Mirins,
também sediará escola de educação infantil. Consultada a Secretaria
de Estado de Educação, aquela Pasta manifestou-se favorável à
doação. Considerando a inexistência de projetos para sua utilização e
a destinação pública que será dada ao imóvel, não vemos óbice a que
se faça a transferência de domínio para o Município de Montes Claros.

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 2.588/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Montes Claros
imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Montes Claros o imóvel situado no lugar denominado “Malhada
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Santos Reis”, no Município de Montes Claros, constituído pela área de
2.200,00m², registrado sob o nº 43.444, Livro 3-AI, folha 269, em 25
de maio de 1959, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Montes Claros.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina a fins
educacionais e sociais.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai 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 244/2008

Belo Horizonte, 7 de maio de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90,

da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração
dessa egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, o qual altera
dispositivos da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos Municípios.

A proposição tem por objetivo preservar - para Municípios que
tenham áreas alagadas por hidrelétricas - o direito à compensação
que lhes assegura a Constituição. Coadunando-se com a
preocupação socioeconômica que inspirou a edição da Lei nº 13.803,
de 2000, a inovação ora proposta garante aos beneficiários a estrita
observância à norma constitucional. Assim, ao propor novos critérios
para consideração das áreas alagadas, bem como para cálculo do
valor agregado às receitas do ICMS, evita a duplicidade de receitas de
que os Municípios poderiam se beneficiar - tanto da arrecadação de
tributos arrecadados em áreas produtivas alagadas como da
compensação constitucional - para garantir-lhes o benefício
compensatório sobre as áreas alagadas, mas improdutivas.
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Tendo em vista a relevância da matéria, conto para a proposta com
a valiosa e prioritária atenção desse Parlamento.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.589/2008

Altera dispositivos da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000,
que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, fica
acrescido do inciso XIV e do § 12 com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
XIV - Recursos Hídricos: relação percentual entre a área do

reservatório localizada no território do Município e a área de
reservatório total do Estado, informada pela Agência Nacional de
energia Elétrica - ANEEL.

(...)
§ 12 - Para o efeito do disposto no inciso XIV deste artigo, ficam

excluídas as áreas de reservatório das usinas em que o Município
tenha movimento econômico utilizado para apuração do crédito
previsto no inciso I deste artigo.

Art. 2º - O Anexo I da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:

* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº
13.803, de 27 de dezembro de 2005) foi publicada no “Diário do
Legisltivo” de 10.7.2008.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente
ao da data de sua publicação.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 245/2008*

Belo Horizonte, 21 de maio de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me reserva o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa
egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, que altera dispositivos
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referentes aos critérios ambientais na Lei nº 13.803, de 27 de
dezembro de 2000, a qual, por sua vez, dispõe sobre a distribuição da
parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente
aos municípios e dá outras providências.

Conforme fundamentada exposição de motivos da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -
que envio em anexo para consideração desse Parlamento e que irá
ulteriormente subsidiar a elaboração do decreto que vier a
regulamentar a lei - a proposição tem tríplice objetivo, a saber:
alteração do índice correspondente ao ICMS Ecológico, que é elevado
de 1% para 2%; introdução de um fator de qualidade variável para a
gradação anual do incentivo, conforme previsto em lei; e introdução de
um redutor progressivo, incidente sobre o valor teto da parcela anual
de repasse, como garantidor da participação de todos os municípios.

Nesse contexto, respeita-se o critério de participação eqüitativa de
todos os Municípios nas receitas, bem como se atenta efetivamente
para a preservação do patrimônio ambiental e para o incentivo a
iniciativas de fundo ecológico, em harmonia com os percentuais,
previstos constitucionalmente, para repasse de parcela dos tributos
aos Municípios.

Em vista da relevância e oportunidade da proposta, manifesto minha
certeza de que ela irá merecer desse Legislativo a mais prioritária e
especial atenção.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Exposição de Motivos

O projeto de lei em apenso visa atualizar e aprimorar as normas que
regem a distribuição do ICMS dos municípios no tocante ao critério
Meio Ambiente - o chamado ICMS Ecológico -, introduzido pela “Lei
Robin Hood”, a Lei nº 12.040, de 28.12.1995, e mantido inalterado
pela Lei nº 13.803, de 27.12.2000.

Na realidade, o critério Meio Ambiente direciona, conforme a
legislação citada, o repasse de 1% (um por cento) do ICMS destinado
aos municípios, através de dois critérios distintos, a cada um
correspondendo metade dos recursos (0,5%):

critério Saneamento Ambiental: apóia os municípios com operação,
licenciada de sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de
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esgotos sanitários, que atendam, respectivamente, 70% ou 50% da
respectiva população urbana;

critério Unidades de Conservação: apóia os municípios que
abriguem unidades de conservação da natureza ou outras áreas
protegidas, municipais, estaduais e federais, cadastradas pelo Estado.

A presente proposição visa consolidar e fortalecer o critério
Saneamento Ambiental e o critério Unidades de Conservação, como
mecanismos de incentivo aos municípios, respectivamente:

na solução de seus principais passivos ambientais resultantes da
falta de sistemas de tratamento de lixo e de esgotos sanitários;

e na proteção e valorização dos significativos ativos ambientais
representados pelas unidades de conservação da natureza,
municipais, estaduais e federais, que abrigam em seus territórios.

A evolução da aplicação dos dois critérios ambientais mostra seu
efeito indutor consistente junto aos municípios. Em janeiro de 1996,
início do incentivo, 98 municípios foram habilitados, todos eles por
sediarem unidades de conservação. Atualmente, 304 municípios estão
incluídos pelo critério Unidades de Conservação e 100 municípios
incluídos pelo critério Saneamento Ambiental, sendo que 48 deles
participam por ambos os critérios, conforme os últimos dados
cadastrais publicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, em dezembro de 2007, com
base no 3º trimestre daquele ano.

Pelo critério Saneamento Ambiental, em 1996, nenhum município
recebeu o incentivo; em dezembro de 2007, dos 100 municípios
incluídos por este critério, 84 dispõem de sistemas de tratamento de
lixo e representam cerca de 38% da população urbana do Estado
(censo de 2000); e 22 municípios dispõem de tratamento de esgotos,
correspondendo a cerca de 8% da população estadual. Consideradas
as novas Licenças de Operação em análise e Licenças de Instalação
já obtidas por municípios com mais de 30.000 habitantes, o percentual
da população atendida por sistemas de lixo eleva-se para 50% e por
sistemas de esgotos sanitários atinge 12%.

Pelo critério Unidades de Conservação, nos 304 municípios
abrangidos até dezembro de 2007, a superfície de áreas protegidas
institucionalizadas foi ampliada de 1,2 milhões para 4,5 milhões de
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hectares, representando quase 8% do território estadual. Note-se que,
deste acréscimo, cerca de 44% - ou 1,45 milhões de hectares - se
devem a unidades instituídas pelos municípios.

A crescente habilitação de municípios e os expressivos déficits ainda
existentes no Estado, tanto de sistemas de tratamento de lixo e de
esgotos quanto de unidades de conservação representativas e
consolidadas, mostram também a necessidade de aprimoramento dos
critérios de aplicação do ICMS Ecológico e de ampliação dos
recursos, para melhor focalizar prioridades de apoio, evitar a diluição e
fortalecer o incentivo como instrumento da gestão ambiental.

A minuta de projeto de lei, anexa, propõe tratamento para as
questões apontadas, através de alterações nos dispositivos relativos
aos critérios ambientais, constantes da Lei 13.803, de 2000.

As inovações preconizadas no texto do projeto são relacionadas
abaixo e fundamentadas nas páginas seguintes:

1) - Ampliação do percentual;
2) - Medidas para aprimoramento do critério Saneamento Ambiental:
2.1 - Introdução de fator de qualidade, para avaliação do

comportamento dos sistemas municipais de tratamento de lixo ou de
esgotos sanitários.

2.2 - Definição de prazos para regulamentação do fator de qualidade
e para sua aplicação.

2.3 - Introdução de um redutor progressivo.
2.4 - Inclusão explícita dos sistemas de saneamento dotados de

“Autorização Ambiental de Funcionamento”.
2.5 - Admissão da possibilidade de outras tecnologias de tratamento

ou disposição final de lixo ou de esgotos sanitários.
3) - Medidas para aprimoramento do critério Unidades de

Conservação:
3.1 - Atualização das categorias de manejo, à vista da legislação dos

sistemas de unidades de conservação;
3.2 - Revisão dos Fatores de Conservação, em função da

classificação e dos conceitos das categorias de manejo explicitadas
pela legislação e respectivas restrições de uso.

3.3 - Exclusão das chamadas “Áreas de proteção especial”, que não
constituem unidades de conservação da natureza.
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3.4 - Introdução do requisito de aprovação pelo Conselho Estadual
de Política Ambiental para atribuição do incentivo.

1) Ampliação do Percentual
(Vide redação do Anexo I da Lei 13.803, de 2000, no projeto de lei)
O projeto propõe alterar para 2% (dois por cento) o índice

correspondente ao ICMS Ecológico, que compreende, na realidade,
dois critérios distintos e relevantes – critério Saneamento Ambiental e
critério Unidades de Conservação – sendo que ambos reclamam
maiores recursos para apoiar os investimentos municipais necessários
à melhoria da qualidade ambiental e das condições sanitárias das
comunidades.

Com efeito, enquanto a arrecadação do ICMS no Estado no período
2003 / 2007 cresceu em cerca de 70%, o valor da maior parcela de
repasse anual por sistema de Saneamento Ambiental, que era de R$
868 mil em 2003, já se reduziu para R$ 349 mil, em 2007, com a
inclusão de novos aterros sanitários, principalmente, e também de
estações de tratamento de esgoto.

Esse teto anual cai, em 2008, para R$ 149 mil, considerada somente
a entrada de mais 35 sistemas de aterro sanitário de municípios com
processo em curso, já convocados ao licenciamento
ambiental,conforme as Deliberações Normativas nº 52, de 2001 e nº
75, de 2004, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM e
o Programa “Minas sem Lixões”.

Já em 2010, o teto anual por sistema de saneamento reduz-se para
apenas R$ 77 mil, com o progressivo ingresso dos sistemas de lixo de
cidades com população entre 30.000 e 50.000 habitantes e também
de estações de tratamento de esgoto de municípios com mais de
30.000 habitantes, igualmente já convocados, conforme a Deliberação
Normativa nº 96, de 2006, do COPAM e o Programa “Minas trata
Esgoto”.

Por outro lado, ressalte-se ainda que, pelo critério Unidades de
Conservação, o valor médio anual do repasse aos municípios, em
1997, foi de R$ 120 mil, mas, com a afluência de novas unidades, se
reduziu para cerca de R$ 60 mil, em 2007, embora o valor da receita
anual do ICMS no Estado tenha mais do que triplicado no período
1997 / 2007.
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Ambos os critérios ambientais, por conseguinte, apesar da evolução
positiva do incentivo em seus primeiros doze anos, estão sob o risco
de conformar em Minas Gerais um ICMS Ecológico atomizado e
inexpressivo já nos próximos anos, diante da demanda dos municípios
e da carência significativa de sistemas de tratamento e disposição
final de esgotos sanitários e de lixo nas cidades mineiras, bem como
da insuficiência, em todo o Estado, de unidades de conservação
representativas e efetivamente implantadas.

Para superar tais distorções, a ampliação, preconizada no projeto de
lei, do percentual destinado aos critérios Meio Ambiente - de 1,0%
para 2,0% - vale dizer: critério Saneamento Ambiental, de 0,5% para
1,0% e critério Unidades de Conservação, de 0,5% para 1,0% -, pode
ser viabilizada sem prejuízo para os demais critérios sociais e
setoriais. Neste sentido, cabe a destinação de parte dos 4,68 % ainda
remanescentes sob o critério VAF, conforme a Lei nº 13.803, de 2000,
mas que são passíveis de vinculação a outro critério de aplicação
através de lei estadual.

Note-se que, em outros Estados, registram-se expressivos
percentuais e valores vinculados ao incentivo. No Estado do Paraná, a
parcela do ICMS dos municípios correspondente ao ICMS Ecológico é
de 5%, sendo 2,5% para o critério unidades de conservação e 2,5%
para proteção de mananciais. Em São Paulo, o ICMS Ecológico,
destinado somente a municípios onde haja unidade de conservação
estadual, compreendeu recursos da ordem de R$ 70 milhões em
2007; em Minas Gerais, o ICMS Ecológico referente a unidades de
conservação - incluindo estaduais, federais e municipais - destinou
pouco mais de 20 milhões, no mesmo ano. No Mato Grosso e em
Rondônia, o percentual relativo ao incentivo é de 5%; em
Pernambuco, destina-se 1% ao critério unidades de conservação e
5% ao critério saneamento ambiental, dentre outros exemplos.

Ressalte-se, por fim, que a elevação dos recursos para os critérios
ambientais em Minas Gerais vem sendo constantemente reivindicada
nos diversos encontros regionais do Fórum Técnico sobre a legislação
do ICMs dos municípios, promovido este ano pela Assembléia
Legislativa. O aumento do percentual relativo ao critério Saneamento
Ambiental tem sido pleiteado também nos sucessivos seminários
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legislativos sobre a Política Estadual de Saneamento, uma vez que
constitui importante fonte motivadora para os municípios.
Reivindicação análoga foi também destacada no recente Seminário
sobre Resíduos Sólidos, promovido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA/MG.

A ampliação dos recursos para o critério Unidades de Conservação,
por sua vez, como uma das poucas fontes de financiamento para a
consolidação dessas áreas protegidas, também tem sido de há muito
defendida no Estado, como propõem, dentre outros, o “Atlas para a
Conservação da Biodiversidade em Minas Gerais”, denso trabalho de
análise e prognóstico, desenvolvido pela Fundação Biodiversitas,
SEMAD e principais entidades científicas, públicas e privadas, com
patrocínio da Cia. Vale do Rio Doce, em ambas as versões, de 1998 e
de 2004.

2) Medidas para Aprimoramento do Critério
“Saneamento Ambiental”

(Vide redação do Art. 1º, VIII, a) e Art. 4-A no projeto de lei)
2.1 - Introdução de um fator de qualidade, para a gradação anual do

incentivo, em função de parâmetros tais como:
desempenho operacional dos sistemas de tratamento de lixo e de

esgoto, estimulando os municípios a assegurar e otimizar as
condições de manutenção e operação dessa infra-estrutura;

tipo e peso de resíduos recicláveis triados e comercializados no
município por associação ou cooperativa de coletores;

gestão intermunicipal e localização compartilhada dos sistemas,
visando, inclusive, compensar o município onde se situa o sistema de
tratamento;

geração de energia, como outro produto ambientalmente
significativo, na operação e consolidação dos sistemas.

O fator de qualidade proposto será variável de 0,1 (um décimo) a
1(um) e aplicado anualmente, em função do comportamento do
sistema local diante de parâmetros ambientalmente relevantes - além
do próprio desempenho da unidade de tratamento - a serem
detalhados pelo Conselho Estadual de Política Ambiental.

Observe-se que, para o critério “Unidades de Conservação”, a lei
vigente já previu (Anexo IV) um “Fator de Qualidade”, variável de 0,1
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(um décimo) a 1 (um), mantido neste projeto com nova indicação dos
parâmetros, tais como: planejamento, estrutura de gestão, apoio do
município, infra-estrutura física, pessoal, financiamento, situação
fundiária, conhecimento e conservação. Sua incidência envolve
avaliação técnica periódica dos parques, reservas, estações
ecológicas e demais unidades em todo o Estado. A experiência da
aplicação no caso das unidades de conservação recomenda o Fator
de Qualidade como instrumento adequado para relacionar, de forma
mais objetiva, a participação do município no incentivo do ICMS com
os investimentos em implantação e manutenção dessas áreas
protegidas.

Também para o critério Saneamento Ambiental, propõe-se, agora,
um Fator de qualidade com objetivo análogo, para melhor
correlacionar o desempenho dos sistemas de tratamento ou
disposição final de lixo e de esgotos sanitários com a participação do
município na compensação do ICMS.

2.2 - Definição de prazos para regulamentação do fator de qualidade
e para sua aplicação- Art. 4–A.

O projeto fixa prazo - 1º de janeiro do segundo ano de vigência da lei
- para início da incidência do fator de qualidade nas parcelas de
repasse aos municípios, relativas ao critério Saneamento Ambiental.
Até aquela data, prevê-se que o Fator de Qualidade seja igual a 1,0
(um) para todos os sistemas.

Naturalmente, a aplicação do fator de qualidade depende de serem
detalhados e ponderados os parâmetros técnicos para avaliação, seu
método e sua freqüência. Assim, o projeto atribui esse detalhamento
ao Conselho Estadual de Política Ambiental, mas inova também ao
determinar prazo próprio e apresentação de proposta pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente, instituição vinculada à SEMAD, à qual
está afeta a aplicação do critério “saneamento ambiental”.

2.3 - Introdução de um redutor progressivo, de 20% ao ano,
incidente sobre o valor teto da parcela anual de repasse, após dez
anos de percepção do incentivo pelo município, possibilitando maior
participação e melhor distribuição a novos sistemas. Esta medida evita
a continuidade da percepção indefinidamente no tempo e direciona o
incentivo para o período em que o município mais precisa, ou seja:



561

durante o período de consolidação dos sistemas de tratamento que,
progressivamente, devem se viabilizar através das tarifas.

2.4 - Inclusão explícita dos sistemas de saneamento dotados de
“Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, nova denominação
de ato autorizativo do órgão ambiental estadual, destinada a sistemas
de menor porte. A AAF deve demandar, neste caso e quando da
formalização do processo de Autorização, projeto executivo conforme
Termo de Referência do órgão ambiental e vistoria do sistema, mas
tem seu processamento racionalizado em relação às sucessivas
Licença Ambiental Prévia, Licença Ambiental de instalação e Licença
Ambiental de Operação. A medida amplia e agiliza a extensão do
incentivo do ICMS, notadamente no caso de municípios menos
populosos.

O procedimento para formalização e análise do processo de
Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF terá seus
procedimentos disciplinados mediante deliberação do Copam, dentro
de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação da
presente lei, a partir de proposta elaborada pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente.

2.5 - Admissão da possibilidade de outras tecnologias de tratamento
ou disposição final de lixo ou de esgotos sanitários, eliminando a
especificação constante da lei vigente, que restringe o estímulo aos
casos de “...aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação
de tratamento de esgotos sanitários”.

As tecnologias para tratamento de esgotos sanitários deverão
atender, minimamente, ao critério de eficiência de remoção de carga
orgânica, igual ou superior a 60%, conforme estabelecido na
Deliberação Normativa COPAM Nº 96/06. As tecnologias para
disposição final ou tratamento de resíduos sólidos urbanos devem
atender, minimamente, aos critérios técnicos estabelecidos nas
normas técnicas pertinentes da ABNT.

3) Medidas para Aprimoramento do Critério
“Unidades de Conservação”

(Vide redação do Art. 1º, VIII, b) e Anexo IV no projeto de lei)
A Lei 13.803, de 2000, empregou a expressão “unidades de

conservação” indistintamente, para indicar unidades de conservação
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da natureza e outras áreas protegidas, entre as quais as áreas
indígenas. Todavia, com o advento do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza - SNUC, através da Lei nº 9.985, de
2000, foram fixadas a classificação básica dessas unidades, os
conceitos das diversas categorias de manejo e as normas para sua
criação, implantação e gestão. A Lei Estadual nº 14.309, de 2002, que
dispõe sobre as políticas florestal e de biodiversidade, reproduziu a
classificação e os conceitos.

O projeto concentra o foco do incentivo nas “unidades de
conservação da natureza”, propriamente ditas, cuja ampliação e
representatividade no Estado precisam ser efetivamente estimuladas
pela política ambiental. Além disso, mantêm-se sob o incentivo as
áreas indígenas que, embora não estejam incluídas na Lei do SNUC,
acham-se atualmente abrangidas pelo ICMS Ecológico, sendo áreas
remanescentes e de dimensões que tendem a permanecer restritas.
As inovações propostas consistem, pois, em:

3.1 - Atualização das categorias de manejo, de acordo com a Lei
Federal nº 9.985, de 2000 - do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação e da Lei nº 14.309, de 2002 - das Políticas Florestal e de
Biodiversidade no Estado, alterada pela Lei Estadual nº 15.027, de
2004.

3.2 - Revisão dos Fatores de Conservação, em função da
classificação e dos conceitos das categorias de manejo explicitados
pela Lei do SNUC e das restrições de uso. Às unidades de
conservação do grupo de Proteção Integral, atribui-se o fator de
conservação máximo, 1 (um), em função da grande restrição de uso.
Igual tratamento é previsto para as Reservas Particulares do
Patrimônio Natural, em que o uso se limita à pesquisa científica,
visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.

Quanto às demais unidades de conservação, do grupo de Uso
Sustentável, são previstas alterações, a saber:

Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável:
com fator de conservação 0,5 (cinco décimos), uma vez que valorizam
as formas tradicionais de uso dos recursos naturais, aliando a
conservação da diversidade cultural à sustentabilidade ambiental; -

Floresta Nacional, Estadual ou Municipal e Reserva de Fauna, com
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fator de conservação 0,3 (três décimos), uma vez estarem
relacionadas ao manejo econômico, respectivamente, da flora e da
fauna;

Área de Proteção Ambiental, com zoneamento (APA I): reduz-se de
1,0 para 0,5 (cinco décimos) o fator de conservação referente à Zona
de Vida Silvestre, que não caracteriza uma unidade de proteção
integral. Como os usos permitidos são restritos, o fator proposto
oportuniza a valorização desta zona como área importante para a
conservação da biodiversidade. Poderá, inclusive, induzir os
municípios e proprietários a transformarem tais áreas em unidades de
proteção integral ou RPPNs, para elevação do fator de conservação;

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), com fator de
conservação 0,3 (três décimos). Trata-se de área com pouca ou
nenhuma ocupação humana, características naturais extraordinárias,
abrigando exemplares raros da biota, mas incluindo em seus objetivos
compatibilizar os usos com a conservação da natureza;

Reserva Particular de Recomposição Ambiental (RPRA), fator de
conservação 0,1 (um décimo). Categoria instituída pela Lei nº 15.027,
de 2004, com fator de conservação 0,9, excessivo se consideradas os
diferentes usos nela permitidos: produção de bens florestais lenhosos
e não lenhosos, extrativismo, agrossilvicultura, dentre outros.

Para as Áreas Indígenas, por fim, atribui-se o fator de conservação
0,5 (cinco décimos), uma vez que valoriza formas tradicionais de uso
dos recursos naturais, aliando a conservação da diversidade cultural à
sustentabilidade ambiental.

3.3 - Exclusão das chamadas “Áreas de proteção especial”, que não
constituem unidades de conservação da natureza. Trata-se de áreas
instituídas com base na Lei Federal nº 6.766, de 1978 - que regula o
parcelamento do solo urbano - sendo nelas vinculada a aprovação de
loteamentos urbanos à prévia aprovação do Estado. Essa medida,
todavia, por si apenas não determina um regime de proteção
sistêmica, como o das unidades de conservação da natureza. Por este
motivo, certamente, a maior parte dessas áreas tem passado a
integrar unidades de conservação. Das vinte áreas declaradas,
dezoito o foram na década de 80, e apenas uma foi instituída após o
advento do ICMS Ecológico em 1996.
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3.3 - Introdução do requisito de aprovação pelo Conselho Estadual
de Política Ambiental, para a inclusão de unidades de conservação no
cadastro gerador do incentivo.

A medida visa aperfeiçoar o processo de reconhecimento das
unidades de conservação da natureza, dos diferentes níveis de
gestão, municipais, estaduais e federais, para fins de inclusão de
beneficiários do ICMS Ecológico. Aumenta a transparência do
processo, propiciando a informação e a participação de
representantes de entidades públicas e privadas, segmentos da
comunidade científica, ambientalistas e outras organizações da
sociedade civil. Trata-se, inclusive, de dar tratamento semelhante ao
adotado para a inclusão de sistemas de saneamento ambiental no
ICMS Ecológico.

PROJETO DE LEI Nº 2.590/2008
Altera a Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, que dispõe

sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos municípios, e dá outras providências.

Art. 1º - O inciso VIII do art.1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro
de 2000, passa a vigorar com a redação seguinte:

“Art. 1º - (...)
VIII - meio ambiente, observados os seguintes critérios:
a) 50% (cinqüenta por cento) dos recursos será distribuída entre os

municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou
de esgoto sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão
ambiental estadual, atendam respectivamente a, no mínimo, 70%
(setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população urbana,
com observância das seguintes diretrizes:

1 - a parcela anual de cada município terá como teto inicial o valor
do investimento na implantação do sistema, estimado com base na
população atendida e no custo médio “per capita”, conforme
regulamentação em decreto;

2 - sobre o valor calculado segundo o item 1 da alínea “a”, incidirá
um fator de qualidade variável de 0,1 (um décimo) a 1(um), apurado
anualmente, conforme disposto em regulamento, com observância a
pressupostos de desempenho operacional, gestão multimunicipal e
localização compartilhada do sistema, tipo e peso de material
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reciclável selecionado e comercializado no município por associação
ou cooperativa de coletores de resíduos e energia gerada pelo
sistema; e

3 - o teto previsto na alínea “a” decrescerá, anualmente, na
proporção de 20% (vinte por cento) de seu valor, a partir do décimo
primeiro ano, subseqüente àquele de licenciamento ou autorização
para operacionalização do sistema;

b) 50% (cinqüenta por cento) dos recursos será distribuída com base
no índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o
Anexo IV desta Lei, considerando-se as unidades de conservação
estaduais, federais, municipais e área de reserva indígena, com
cadastramento, renovação de autorização e demais procedimentos a
serem definidos em regulamentação;

......”
Art. 2º - A Lei nº 13.803, de 2000, fica acrescida do seguinte art. 4º-

A:
“Art. 4º-A - O fator de qualidade relativo à aplicação do critério

ambiental, previsto no Art.1º, inciso VIII, alínea “a”, item 2 desta Lei,
incidirá sobre os índices de repasse de recursos a serem aplicados a
partir de 1º de janeiro do segundo ano de vigência da presente lei.

§ 1º - Os parâmetros e procedimentos de aplicação para o fator de
qualidade referido neste artigo serão objeto de regulamento, mediante
decreto editado dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data
de publicação da presente lei.

§ 2º - Até a data referida no “caput” do artigo, o fator de qualidade a
ser aplicado equivalerá a 1,0 (um), para fins de cálculo de índices de
repasses com base no critério de saneamento ambiental.”

Art. 3º - Os Anexos I e IV da Lei nº 13.803, de 2000, passam a
vigorar com as alterações constantes, respectivamente, dos Anexos I
e II da presente lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente
ao da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de )
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 * -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº
13.803, de 27 de dezembro de 2000) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.7.2008.

Anexo II
(a que se refere o art. 3º da Lei nº de de de )

  * - A tabela referente ao Anexo IV - Índice de Conservação do
Município - IC (a que se refere a alínea “b” do inciso VIII do art. 1º da
Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.7.2008.
  * - A tabela referente aos Fatores de Conservação foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.7.2008.
  * -  A tabela referente aos Fatores de Conservação foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.7.2008.

Nota - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II
não dispõe de zoneamento.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 246/2008

Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.

A solicitação do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar do
Ministério Público e do Tribunal de Contas decorre da ausência de
dispositivo na Lei Orçamentária Anual que autorize o Poder Executivo
a abrir crédito suplementar aos seus orçamentos, medida que
atualmente só é viável mediante proposta legislativa.

O referido projeto de lei dispõe sobre autorização para o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais abrirem créditos
suplementares aos seus orçamentos, por ato próprio, até o limite de
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10% (dez por cento) da despesa fixada na lei orçamentária.
São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter

aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.591/2008
Autoriza o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Tribunal

de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais a abrirem créditos suplementares ao seu orçamento para o
exercício de 2008.

Art. 1º - Ficam o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o Ministério
Público do Estado de Minas Gerias e o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais autorizados a abrirem créditos suplementares aos
respectivos orçamentos, até o limite de 10% (dez por cento) da
despesa nele fixada.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o “caput” utilizarão
como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias dos respectivos orçamentos e serão abertos
nos termos da legislação aplicável.

§ 2º - Os órgãos mencionados no “caput” comunicarão as
suplementações à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG, no prazo de dois dias úteis, contados da data do ato de
abertura do crédito, para as providências necessárias.

§ 3º - As suplementações, as aprovações de cotas orçamentárias e
a decorrente execução das despesas de pessoal deverão respeitar os
limites estabelecidos no parágrafo único do art. 22 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 247/2008
Belo Horizonte, 3 de julho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II
do § 9° do art. 247 da Constituição do Estado, enca minho a Vossa
Excelência, para exame e aprovação dessa Egrégia Assembléia
Legislativa, os processos rurais, com relação nominal, localização,
município e área, a serem alienados ou concedidos pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* -  A tabela referente a “Relação de Imóveis Rurais Área Superior a

100,00ha” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.7.2008.
- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 248/2008

- A Mensagem nº 248/2008 foi publicada na edição anterior.
OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, agradecendo
voto de congratulações pela realização de nova etapa do Processo, o
qual foi formulado por esta Casa a partir de requerimento da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.519/2008, do
Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.542/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura,
indicando os nomes dos representantes desse órgão em reunião
nesta Casa, no dia 9/7/2008. (- Às Comissões de Saúde, de Política
Agropecuária e de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Alberto Betão Pereira Justino, Presidente da Câmara
Municipal de Mauá (SP), encaminhando cópia de moção do Vereador
Manoel Lopes dos Santos, aprovada por essa Casa, na qual se
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manifesta apoio à Grande Marcha dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas e Trabalhadores da Ativa por uma Previdência Social
Digna. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. João Anivaldo Oliveira, Prefeito Municipal de Água Comprida,
declarando apoio à emenda do Deputado Fábio Avelar ao Projeto de
Lei nº 637/2007, a qual cria o ICMS Turístico. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-Presidente da
Codemig, agradecendo voto de congratulações por sua atuação,
formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado
Leonardo Moreira.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.024/2007, das
Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública. (- Anexe-se
ao Requerimento nº 1.024/2007.)

Da Sra. Kelly Moraes, Presidenta da Comissão de Assuntos
Municipais da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, enviando
documentos encaminhados pelo grupo de trabalho presente no
Encontro Assina Brasil ao relator da Proposta de Emenda à
Constituição nº 13/2003 na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal e solicitando que este Legislativo se manifeste junto
ao relator, pedindo-lhe que apresente seu parecer o mais breve
possível, levando em conta a sugestão apresentada pelo grupo. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Da Sra. Liana Portilho Mattos, Presidente do Iepha-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.279/2008 , da Comissão
de Cultura.

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro Relator do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando nota oficial dessa Corte prestando
esclarecimentos acerca de denúncias de supostas fraudes na
instituição. ( - À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.651/2007, da
Comissão de Participação Popular. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.651/2007.)

Do Sr. Juliano Fisicaro Borges, Secretário Adjunto de
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Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao Projeto
de Lei nº 1.981/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.981/2008.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1/2007, 2.163,
2168, 2.170, 2.172, 2.218, 2.245, 2.467, 2.470/2008, em atenção a
pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas
técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração
Prisional, prestando informações relativas ao Requerimento nº
2.559/2008, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Reinaldo Marcos Batista Teixeira, Chefe de Gabinete do
Reitor da Unimontes, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.683/2007, da Comissão de Educação. ( - Anexe-se
ao Requerimento nº 1.683/2007.)

Do Sr. Alvimar de Oliveira Costa, Presidente do Cruzeiro Esporte
Clube, agradecendo manifestação de aplauso a esse Clube formulada
por esta Casa com base em requerimento do Deputado Carlos
Pimenta.

Do Sr. Divino Sebastião de Souza, Presidente Executivo da CTBC,
comunicando o cumprimento das metas previstas para o ano de 2008
constantes no Plano Geral de Metas para a Universalização do STFC,
nas áreas de concessão dos Estados que menciona. ( - À Comissão
de Transporte.)

CARTÕES
Do Sr. Marcos Montes, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 2.547/2008, da Comissão de Transporte.
Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado,

encaminhando o relatório da Ouvidoria-Geral do Estado relativo ao 2º
semestre de 2007. (- À Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 2.592/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo 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

Arceburgo o imóvel aqui especificado, com área total de 177.713,00
m² (cento e setenta e sete e setecentos e treze metros quadrados),
situado em terreno vago nas proximidades da cidade de Arceburgo,
conforme registro de matrícula 15.751, fls.97, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao atendimento de demanda local por moradias
devidamente legalizadas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: O Estado de Minas Gerais promoveu, recentemente, a

quitação do precatório, referente à desapropriação da área urbana
conhecida por Sítio Quinta da Boa Vista, que pertencia ao espólio do
Sr. Antônio Gonçalez Costal e outros. O Governador do Estado de
Minas Gerais objetivava, então, declarar de interesse social, para
desapropriação, a área supra mencionada e sua transferência ao
Município de Arceburgo, para fins de construção de moradias à
população local.

Na área em questão, já se encontra implantado o loteamento com
terrenos doados, inclusive com casas construídas pelos donatários. O
local, denominado “Vila Progresso”, efetivamente se transformou em
bairro residencial, estando todos os moradores com a posse dos lotes,
pendentes apenas, para lhes serem outorgadas, as escrituras
definitivas.

A doação da citada área ao Município de Arceburgo, visa formalizar
o loteamento de fato já existente, com a conseqüente e posterior
lavratura da escritura definitiva dos terrenos aos moradores e
possuidores de direito.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.593/2008
Declara de utilidade  pública  a  Fundação Padre Enio Martin -

Fuenio -, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Padre Enio

Martin - Fuenio -, com sede no Município de Muriaé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: Fundada em 22/4/88, com finalidades educativas e

culturais, a Fundação Padre Enio Martin - Fuenio - tem como objetivo
principal o desenvolvimento da cultura e do ensino, bem como a
promoção, a divulgação e a difusão de atividades culturais, artísticas,
educativas, pedagógicas, filantrópicas e científicas, fazendo veiculá-
las por programa de rádio, televisão educativa, serviços especiais de
telecomunicação e jornal. Sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não são remunerados em razão do cargo que ocupam.

Sendo o seu trabalho meritório e de relevância social, contamos com
a anuência dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende
outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.594/2008
Cria o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de Consumo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes

de Consumo, com o objetivo de fazer o controle social da saúde e da
segurança dos consumidores de produtos e serviços colocados no
mercado.

§ 1º - Os dados do Cadastro auxiliarão o poder público e os
fornecedores na atuação preventiva e dirigida à educação dos
consumidores e na adequação de produtos e serviços.
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§ 2º - A redução dos riscos decorrentes da relação de consumo
pressupõe a adoção de um conjunto integrado de medidas do poder
público, da iniciativa privada e da sociedade.

Art. 2º - O Cadastro será responsável pelo levantamento, pelo
registro e pela análise das informações sobre acidentes de consumo,
sem prejuízo do registro e da alimentação de sistemas próprios dos
órgãos setoriais.

§ 1º - Os hospitais e prontos-socorros das redes pública e privada
encaminharão trimestralmente ao Cadastro o registro especificado dos
atendimentos decorrentes de acidentes de consumo.

§ 2º - As informações sistematizadas serão encaminhadas aos
órgãos públicos competentes e aos respectivos representantes dos
consumidores e das categorias dos fornecedores de bens e serviços,
a fim de subsidiá-los na atuação preventiva e dirigida à educação dos
consumidores e na adequação de produtos e serviços.

Art. 3° - Os órgãos públicos competentes poderão ex pedir
notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência e
independentemente da responsabilidade civil e criminal, os
fornecedores prestem informações sobre questões relativas a
periculosidade e nocividade dos produtos ou dos serviços oferecidos.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois a

Constituição Federal brasileira estabelece que saúde é direito de
todos e dever do Estado, que, por sua vez, deve, por intermédio de
políticas sociais e econômicas, garantir a redução de riscos de
doenças e outros agravos para a sociedade.

Ainda nos termos da Constituição Federal, a defesa do consumidor
é não só um direito individual, cuja garantia deve se dar por ações
estatais, mas também um princípio que deve ser observado por todas
as empresas que estejam envolvidas com a atividade econômica.

Regulamentando esses direitos, há o Código de Proteção e Defesa
do Consumidor - CDC - Lei nº 8.078, de 1990, que, ao dispor sobre a
Política Nacional das Relações de Consumo, estabelece princípios
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importantes como o reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor, bem como estudos constantes para o aperfeiçoamento
do mercado (art. 4º, incisos I e VIII).

O CDC determina que a proteção da vida e da saúde e a segurança
contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços, são direitos básicos do consumidor (art. 6º, inciso I) e, ao
dispor especificamente sobre esses direitos, o faz privilegiando as
ações de caráter preventivo (arts. 8º a 10), sendo destinatários dessas
normas não só consumidores e fornecedores, mas também e
principalmente o poder público.

Apesar da grande importância que a legislação brasileira destina à
saúde e à segurança, não existem instrumentos de controle social dos
acidentes ocorridos por defeitos nos produtos e má realização dos
serviços.

Os relatos das entidades médicas indicam que há um expressivo
número de acidentes de consumo por inadequações, defeitos e falha
de informação nos produtos e nos serviços, sendo as crianças, na
maior parte das vezes, as maiores vítimas.

O atendimento dessas ocorrências gera para a rede pública custos
significativos, que poderiam ser minimizados, caso houvesse políticas
públicas de caráter preventivo para evitar esses acidentes.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.595/2008
Dispõe sobre a pesagem obrigatória de botijões e cilindros de gás

liquefeito de petróleo - GLP - à vista do consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam gás liquefeito de

petróleo - GLP - ficam obrigados, na ocasião da venda, a comprovar o
peso do botijão ou cilindro que está sendo entregue ao consumidor e,
do mesmo modo, verificar o peso do botijão ou cilindro recolhido em
substituição.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, considera-se
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botijão o invólucro de 13 kg de GLP e cilindro o que contém 45 e 90 kg
de GLP.

§ 2º - A aferição do peso será efetuada à vista do consumidor,
devendo os estabelecimentos mencionados no “caput”, bem como os
veículos distribuidores a domicílio, dispor de balança para o fiel
cumprimento desta lei.

Art. 2º - Constatada a existência de diferença a menor entre o
conteúdo e a quantidade líquida expressa no botijão ou cilindro, o
consumidor fará jus ao abatimento correspondente, no preço do
produto, no ato do pagamento.

§ 1º - Os estabelecimentos que comercializam GLP deverão colocar
em local visível ao consumidor o peso bruto e o peso líquido dos
botijões e cilindros de que trata esta lei.

§ 2º - Caso se constate na pesagem do botijão ou cilindro que está
sendo substituído sobra de gás cujo consumo total do conteúdo não
se efetivou será o consumidor ressarcido da importância
correspondente, mediante compensação no preço do botijão ou
cilindro adquirido.

Art. 3º - O descumprimento desta lei será punido pela autoridade
competente do Estado com multa de 50 UFIRs (cinqüenta Unidades
Fiscais de Referência), valor duplicado na reincidência, sem prejuízo
da sanções administrativas do art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e das infrações de natureza civil, penal e outras
definidas em normas específicas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto é de suma importância para o consumidor

mineiro, pois visa obrigar os estabelecimentos que comercializam gás
à pesagem na frente do cliente.

A Constituição Federal em seu artigo 24, inciso I, define a
competência concorrente dos Estados para legislar, entre outros,
sobre direito econômico. Mais adiante em seu art. 170, diz: “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: inciso V-
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defesa do consumidor”.
São várias as reclamações e suspeitas de consumidores sobre a

possibilidade de fraude no peso dos botijões de gás. Alegam ainda
que muitos botijões substituídos na hora da compra não permitem ao
consumidor usar da totalidade do gás, ficando sempre alguma sobra
do produto.

Sendo assim, e para que acabe com qualquer suspeita justa ou
injusta por parte de ambas as partes, comerciantes e consumidores,
conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.596/2008
Dá denominação de Bernardo Rubinger de Queiroz à rodovia que

liga o Município de Lagoa Grande ao entrocamento com a Rodovia
MG-410.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Bernardo Rubinger de Queiroz a rodovia

que liga o Município de Lagoa Grande ao entroncamento com a
Rodovia MG-410, próximo ao Distrito de Ponte Firme.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Hely Tarqüínio
Justificação: Bernardo Rubinger de Queiroz nasceu em Patos de

Minas, onde também iniciou sua carreira política. Foi Deputado
Constituinte, quando se destacou pela inteligência, legando notável
contribuição à elaboração da Constituição mineira de 1989. Exerceu o
mandato na 12ª Legislatura desta Assembléia (1991 a 1995), filiado
ao PMDB.

Prestou excelentes serviços ao Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais e foi um exemplo de homem público e de
cidadão.

Peço, pois, a aprovação deste projeto de lei, numa justa
homenagem ao parlamentar cujo nome honra e dignifica os anais
desta Casa.
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- 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, iniciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.597/2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* - A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.7.2008.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.598/2008
Ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao setor de

fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na
construção civil, 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 fabricação de tubos e
acessórios de material plástico para uso na construção civil, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em
virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia por meio
de suas Leis nºs 7.351, de 15 de julho de 1998, e 7.980, de 12 de
dezembro de 2001, no âmbito do Programa Estadual de
Desenvolvimento da Indústria de Transformação Plástica - Bahiaplast.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de julho de 2008.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº 2.689/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Sociedade Mineira de
Engenheiros Florestais - Smef - pelos 40 anos de sua fundação. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.690/2008, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Japaraíba pela
conquista do primeiro lugar no Estado e do segundo no Brasil, no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ministério da
Educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.691/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita
seja enviado ofício ao Tribunal de Contas do Estado solicitando o
envio de relatório contendo a conclusão das investigações desse
órgão na Câmara Municipal de Itabirito nos anos de 2005, 2006 e
2007. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.692/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cb. Garcia, o Sgt. Campos e
o Sol. Feliciano da 5ª Cia. Especial do 1º Batalhão da Polícia Militar
por terem evitado a ocorrência de um furto na sede do Sindicato dos
Servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.693/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Companhia de Gás de Minas
Gerais - Gasmig - pelos 22 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 2.694/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Brasília de
Minas pelo aniversário de sua emancipação.

Nº 2.695/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Montes
Claros pelo aniversário de sua emancipação.

Nº 2.696/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Rio Pardo
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de Minas pelo aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.697/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte
pedido de providências para suspender toda medida que venha
autorizar a aplicação de multas de trânsito pela guarda municipal. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.698/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara Federal pedido de providências para que seja
marcada audiência pública, com a presença de representantes da
Anatel e do Ministério Público da União, para discutir o regulamento
dos serviços de TV por assinatura, em especial a cobrança do ponto
extra.

Nº 2.699/2008, das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos,
em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de
providências com vistas a que essa Secretaria, por meio do Núcleo de
Doenças Complexas, inclua a hipertensão pulmonar na lista de
doenças cujos protocolos de tratamento sejam prontamente
observados na atenção aos portadores, preferencialmente nos moldes
definidos pela Resolução SS - 321, de 30/10/2007, da Secretaria de
Estado de Saúde de São Paulo.

Nº 2.700/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares,
que menciona, lotados no 34º BPM / 9ª Cia. por terem localizado
veículo roubado em desmante.

Nº 2.701/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Ministério Público Federal pedido de providências
para que se estabeleça cobrança de tarifa local de telefonia na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº 2.702/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Procon Estadual pedido de providências para que se
estabeleça cobrança de tarifa local de telefonia na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº 2.703/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Ministro das Comunicações pedido de providências
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para que se estabeleça cobrança de tarifa local de telefonia na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº 2.704/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao CAO - Conflitos Agrários, do Ministério Público
Estadual, toda a documentação recebida na audiência pública
realizada em Montes Claros em 26/6/2008, com cópias das
respectivas notas taquigráficas, além do celular entregue a essa
Comissão, para que o aparelho seja periciado e o material utilizado
como prova nos procedimentos investigatórios dessa Promotoria.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Meio Ambiente (2), de Transporte, de Direitos Humanos e de
Defesa do Consumidor e dos Deputados Carlin Moura (2), Lafayette
de Andrada, Sargento Rodrigues (7) e Inácio Franco.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Transporte, de Educação, do Trabalho,
de Turismo, de Assuntos Municipais e de Administração Pública.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência, em nome da Mesa da Assembléia,

dá as boas-vindas e deseja uma boa estada aos funcionários do IMA
e do Ipsemg nas dependências desta Casa.

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

Arantes.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres

colegas, servidores do Ipsemg e do IMA, gostaria de ser solidário à
causa do Ipsemg.

Há 20 anos, conhecemos o Instituto e sabemos da importância
desse órgão, que tem como Presidente o Antônio Caram, pessoa que
nos inspira muito respeito, e também do seu funcionalismo. Quero
ainda ser solidário ao IMA, que tem como Presidente o Dr. Altino e
tantos e tantos funcionários espalhados por este Estado, como o Sr.
Pedro Hartung, os nossos amigos de Passos, o Paulo, que cuidam da
sanidade animal e da qualidade dos alimentos. É fundamental o
fortalecimento desses órgãos e entidades.

Está muito claro o índice do aumento da cesta básica, que é de
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22%; feijão, 24%; batata, 78%. Na verdade, sem esse aumento da
cesta básica, o salário do funcionalismo, de uma forma em geral, tanto
o estadual quanto o federal, ainda deixa muito a desejar, por isso a
necessidade de haver recomposições maiores.

Sabemos da vontade, da seriedade e do trabalho do Governador
Aécio Neves. De uma forma geral, houve grandes avanços para todo
o Estado. Cria-se a expectativa de que esses avanços cresçam e
aconteçam, principalmente para o funcionalismo, a fim de que tenham
condições de executar seu trabalho, suas tarefas, da melhor forma
possível, pois toda a sociedade depende do funcionalismo público do
nosso Estado.

Falando de cesta básica, quero dizer que sou ligado ao meio rural,
ao campo. Desde o início do meu mandato, alertamos para o
empobrecimento do produtor rural e de que a conseqüência no futuro
seria muito trágica. Até erramos, pois acreditamos que demoraria mais
tempo para que os alimentos subissem tanto. A verdade é que os
alimentos básicos, produzidos principalmente pelo médio e pequeno
produtor, e muitas vezes até pelo grande produtor, passaram a não
ser mais competitivos por falta de uma política econômica agrícola
que desse condição para a manutenção desse produtor. E o resultado
está aí, a falta de alimentos, e dificilmente a maioria dos produtores
terá condições de produzir devido aos altos custos.

Reinhold Stephanes é um Ministro diferente dos do passado e dos
Ministros deste mandato do Presidente Lula. Trata-se de uma pessoa
séria, preocupada, que tem sabido ouvir, mas tem tido dificuldade de
fazer os avanços necessários onde mais se precisa, no nosso campo,
para o nosso produtor rural e, conseqüentemente, para que o alimento
chegue mais barato ao cidadão.

Nesta semana, o Presidente, com o Ministro Reinhold Stephanes,
anunciaram um pacote agrícola para este ano, com um incremento de
12% dos investimentos. Mais 12%, e cria-se uma propaganda que
está dando vigor e bastante ênfase à agropecuária, mas que não é
real, pois só os inseticidas, os herbicidas e os fertilizantes, em grande
parte dos casos, subiram aproximadamente 100%. A safra agrícola
que plantamos com 1t de fertilizantes na faixa de R$800,00, neste ano
teremos de plantá-la com 1t de fertilizantes acima de R$1.500,00.
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O combustível, a energia elétrica e a mão-de-obra subiram bastante.
Na verdade, teremos menos recursos e, provavelmente, mais
problemas para continuar a produzir e permanecer no campo. Esse é
um grande problema, que precisa ser solucionado rapidamente.
Precisamos atingir o produtor, ativa e efetivamente, para que dê
resultados. Para a safra, a partir de outubro e novembro, não
adiantará mais, pois não dará tempo. Os recursos para os
financiamentos têm de ser programados e executados agora, no
máximo no mês julho. Preocupamo-nos muito, porque o valor
anunciado não nos atende.

Quero falar também de uma grande preocupação que sempre
levantei em todos os meus pronunciamentos nesta Assembléia: a
violência no campo. Quando digo “violência no campo”, esclareço que
ela pode até não ser generalizada no Estado. A minha região é
diferente. Ela está às margens de São Paulo, na divisa entre os
Estados. A polícia aperta as pessoas perigosas de Campinas,
Ribeirão Preto, Franca, São Paulo, e elas vêm para Minas Gerais. E
as conseqüências dessa ação são graves e sérias. Só neste ano, já
foram três assassinatos de produtores indefesos no campo.
Recentemente, há 15 dias, um grande amigo perdeu a vida. Ele era
um comerciante rural, que comprava feijão, café e fornecia alimentos
básicos para os produtores da região. Noutro dia, apareceu morto, foi
roubado. Há grande preocupação em relação à situação. Cobramos
soluções do governo e sempre obtivemos respostas positivas do
Governador Aécio Neves, do nosso Vice-Governador, do Secretário
Maurício Campos, com avanços na questão da segurança. Para o
Estado, talvez esses avanços tenham sido suficientes, mas, para
minha região, não o foram. Isso nos inquieta muito. Não dá para
conviver com o fato de haver produtores no campo assustados,
preocupados, tendo suas fazendas invadidas, assaltadas e sendo
assassinados.

Tenho cobrado muito do governo do Estado e vejo que ele tem
acertado muito aqui, em Belo Horizonte, com seus dirigentes maiores
- Secretário, Vice-Governador, assessores -, mas lá, no interior, no
nosso meio, faltam pessoas na Polícia Civil que tenham respeito pelo
cidadão. Tenho alertado isso ao Maurício Campos. Está faltando
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gente de peso, para falar que a Polícia Civil tem força na nossa
região. Infelizmente, não é o que temos visto.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Caro Deputado Antônio
Carlos Arantes, gostaria de solidarizar-me com V. Exa, que faz um
pronunciamento calcado até na emoção pela perda de pessoas da
sua amizade, da sua relação, da sua região, que vivem no campo.
Nós, lá do Sul de Minas, como é o meu caso, estamos vivendo
realmente esse problema, que a cada momento se agrava mais. Não
sei se o fato de o contingente e a estrutura da Polícia Militar e mesmo
da Polícia Civil nas regiões urbanas terem aumentado
expressivamente tem feito com que haja mudança, transformação do
perfil da criminalidade no Estado, principalmente na nossa região,
como V. Exa. disse, localizada às margens do Estado de São Paulo.
Será que essa estrutura oferecida à Polícia Militar e à Polícia Civil no
nosso Estado tem feito com que a criminalidade passe a ir mais para o
campo, como está acontecendo agora?

Infelizmente, neste final de semana, houve um assalto grave na
nossa cidade de Andradas, no meio rural, numa fazenda. Há poucos
dias, coincidentemente, Deputado Antônio Carlos Arantes, participei
de um evento em Andradas em que a Polícia Militar recebeu a
chamada Patrulha Rural. Foi-lhe oferecida infra-estrutura, para que a
polícia possa trabalhar no meio rural.

Quero dizer que o aumento da criminalidade tem sido muito grande,
de forma aguda e tão forte que, lamentavelmente, apenas essa
medida do governo do Estado não será suficiente. Faço coro com V.
Exa. no que diz respeito à Policia Civil e à Secretaria de Estado.
Temos visto o número de unidades prisionais que estão sendo
construídas no Estado, por todo lado. Aliás, na nossa região, no Sul
de Minas, várias cidades têm recebido essas novas unidades, e de
boa qualidade. Enfim, isso não tem sido suficiente para conter a onda
de criminalidade que, infelizmente, está invadindo a nossa zona rural.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado, Deputado

Carlos Mosconi. Como eu, V. Exa, que mora na divisa com o Estado
de São Paulo, sabe como tem sido o sofrimento desses produtores,
que hoje não têm mais condições nem tranqüilidade de viver no
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campo. Cito aqui o Sr. Mário Zumerli, um italiano batalhador, homem
de bem que foi para a propriedade para pagar os produtores, mas, de
repente, levou um tiro na cabeça. Foi roubado e assassinado ao meio-
dia, no sábado. Cito ainda outro italiano, o Sr. José Cruvinel, homem
de bem, da sociedade paraisense, que foi para a sua propriedade na
zona rural, onde dormiu. No dia seguinte, como ele não chegava em
casa, a família foi a sua procura, e ele foi encontrado jogado no meio
do cafezal. Também foi roubado e assassinado. O mesmo aconteceu
com o Sr. Jurandi Caram, há 15 dias. A família procurou-o no dia
seguinte, encontrando-o assassinado no campo. Também fizeram isso
para levar seu dinheiro.

Tem havido investimentos na segurança pública. O governo tem
sido mais efetivo, tem colocado viaturas de altíssima qualidade, carros
potentes e armas, mas realmente tem de haver uma estratégia
diferenciada, porque já não dá mais para conviver com o medo nessa
região. Ali não se trata de ladrãozinho de galinha não, mas de
pessoas perigosas, e precisamos reagir a essa violência. É verdade
que a violência não está acontecendo só no campo, ela também
continua na cidade, apesar dos avanços. Espero que, pela
sensibilidade do nosso Governador, do Vice-Governador Anastasia e
do Secretário Maurício Campos, tenhamos avanços para coibir casos
tão sérios como esses.

Falando no Vice-Governador Anastasia, eu e o Deputado Carlos
Mosconi tivemos a satisfação de recebê-lo em nossa região, na
cidade de Monte Santo de Minas. Pudemos contar com o seu apoio,
quando autorizou a criação de uma quadra coberta para a Escola
Estadual Doutor Wenceslau Brás, na cidade de Monte Santo de
Minas, uma escola que tanto merece e tanto justifica essa
autorização, dada a grandeza da cidade e de seu povo. Estivemos
também em Guaxupé, onde ele visitou a maior cooperativa de café do
mundo. Lá, ele pode conhecer mais sobre o comércio de café, e
também o produtor sofrido, com os preços achatados a cada dia, e os
custos elevados.

Tivemos também a satisfação, nessa semana, de estar com o Dr.
José Élcio Montese, esse competente Diretor do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MG -, juntamente com Fuad Noman,
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competente Secretário, na cidade de Claraval, onde foi inaugurada a
rodovia que vai de Claraval a Ibiraci. Essa rodovia era um sonho de
toda a região, porque ela não só liga as duas cidades como também a
região de Cássia a Claraval e a Ibiraci, chegando até Franca. O povo
de Claraval, que era muito mais paulista que mineiro - isso porque
está perto de Franca, e ainda havia rodovia para Franca e não em
direção a Minas Gerais -, agora passa a ser mais mineiro. Quero,
neste momento, cumprimentar o Prefeito Luiz Antônio, o Luizão, de
Claraval, um dos grandes batalhadores para a construção dessa
rodovia, assim como todos os parceiros dessa cidade e de Ibiraci, o
nosso sindicato rural e a Prefeitura. A verdade é que o Estado está
levando investimentos fundamentais para o desenvolvimento da nossa
região. No dia seguinte, o Dr. José Élcio Montese fez questão de
visitar as rodovias que estamos, juntos, recuperando.

O Governador Aécio Neves recupera todas as rodovias da nossa
região. Foi fundamental a ação do Dr. José Élcio Montese, do DER,
que tem trabalhado de forma competente, por meio da Secretaria de
Transporte e Obras Públicas, para contarmos com rodovias de
qualidade em toda a nossa região. A melhoria dessas rodovias
aumentou o tráfego e a produção e, ao mesmo tempo, diminuiu os
problemas e ampliou as soluções. Estamos muito felizes, porque
muitas obras importantes têm acontecido na minha região Sul e no
Sudoeste mineiro. Se fôssemos mencionar todas elas, teríamos que
dispor de muito tempo.

Finalizando, pediria apoio aos nobres Deputados para que
intercedam junto aos Deputados Federais solicitando apoio aos muitos
projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados, por
exemplo o Projeto de Lei Suplementar nº 296/2003, o Projeto de Lei nº
3.299/2008, os Projetos de Lei Complementar nºs 311/2002 e
42/2007, o Projeto de Lei Suplementar nº 58/2003 e o Projeto de Lei
nº 190/2007. Todos são de interesse principalmente dos aposentados
do INSS, uma classe sofrida e humilhada, cujo salário mal dá para
pagar-lhe os medicamentos. Nós, Deputados Estaduais, temos de
trabalhar com os nossos Deputados Federais e Senadores para
aprovarmos esses projetos de interesse de todos os aposentados do
nosso Brasil. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, queria, inicialmente, saudar os representantes do Ipsemg
que aqui estão. Manifesto-lhes o meu respeito e a minha admiração
pelo Instituto, cujo trabalho é reconhecido em todo o Estado. Sou do
Sul de Minas e, mesmo onde ainda não existe em plenitude, há
sempre uma grande demanda para que seja implantado mais
efetivamente, tamanha a admiração que o Instituto desperta nos
funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. Quero também
saudar os representantes do IMA. Espero que tenhamos uma boa
resolução para as reivindicações tanto do Ipsemg quanto do IMA.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, gostaria de abordar um
artigo publicado na “Folha de S.Paulo”, no último domingo, de autoria
do jornalista Melquíades Filho, intitulado “Feitiço de Minas”. É um
comentário bastante amplo a respeito das questões políticas do nosso
Estado neste momento. Aborda, Sr. Presidente, uma relação, que me
pareceu bastante infeliz, entre as questões de corrupção no País e
esses movimentos da Polícia Federal, por exemplo, a Operação João-
de-Barro, campanhas da Polícia Federal, e outros, colocando sempre,
no meu modo de entender, de maneira facciosa ou parcial, o Estado
de Minas Gerais numa posição de liderança, como se estivéssemos
disputando uma gincana de corrupção.

Parece-me muito grave. Procurei avaliar essas questões até com
muito constrangimento, diga-se de passagem. No final, o artigo faz
uma ilação, dentro dessa avaliação de corrupção e dentro desses
movimentos todos que estão sendo feitos pela Polícia Federal, com o
movimento político feito em Minas Gerais, com a aliança política entre
o Governador Aécio Neves e o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel. Então, me pareceu não haver nexo nenhum querer
relacionar as questões de corrupção no Estado com as questões
políticas. Aliás, a corrupção acontece em todos os Estados do Brasil.
Somos brasileiros, antes de tudo. Ficamos muito envergonhados com
as questões de corrupção que ocorrem em Minas Gerais, assim como
o ficamos com as que acontecem em São Paulo, em Santa Catarina,
em Mato Grosso, no Amazonas, etc. Portanto, não se trata de fazer
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uma disputa macabra para saber qual Estado está roubando mais.
Meu Deus do céu, como se isso pudesse ser possível! Então, um
jornal do prestígio da “Folha de S. Paulo”, um jornalista de renome, de
respeito, prestar-se a uma atitude como essa parece-me um equívoco
muito grande.

Sem querer entrar na questão da gincana, o Estado de Minas Gerais
comporta-se de uma maneira até mais discreta que os outros, se
levarmos em consideração o número de Municípios em Minas, pois o
Estado tem, disparadamente, o maior número de Municípios do Brasil.
Portanto, esse fato tem de ser levado em consideração, sem dúvida
alguma.

Percebemos, então, o interesse de se dar uma conotação política a
um fato em que ela não existe, desrespeitando a tradição política de
Minas Gerais. O Brasil deve muito a este Estado, a começar pela
independência do nosso país, que foi toda organizada, trabalhada e
paga em nosso Estado de Minas Gerais, de uma forma heróica, fato
que valorizamos, e todo o Brasil também. Querer colocar o Estado de
Minas Gerais numa posição ridícula é absolutamente descabido.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Perdoe-me, Deputado
Mosconi, pelo aparte, mas acho que ele é pertinente. É interessante
verificar que todas essas operações - “Ida para Pasárgada”, “Volta
para Pasárgada”, “João-de-Barro” - referem-se sempre a recursos
federais, e não a estaduais; a emendas parlamentares federais, nunca
a emendas parlamentares de Deputados Estaduais. Em nenhuma
dessas operações se tangeu, de leve sequer, um recurso estadual
repassado para qualquer Prefeitura de Minas. Então, estão sujando o
nome de Minas, esquecendo-se de ressaltar esse aspecto. Repito,
são recursos federais espalhados pelo Brasil afora, e em alguns
Municípios mineiros denúncias estão sendo apuradas. Lembramos o
que o próprio Presidente Lula destacou numa certa fase do governo,
no ano passado. Os aloprados, desacostumados à máquina do poder,
à sua estrutura, estavam atrapalhando o seu governo. São esses
aloprados que estão invadindo o Brasil inteiro, e não só Minas Gerais.

Gostaria, assim, de aproveitar o pronunciamento de V. Exa. para
confirmar esse sentimento “anti-Minas” que se coloca a partir de São
Paulo, para tentar denegrir a reputação do Estado de Minas Gerais,



588

em virtude de termos um Governador pré-candidato à Presidência da
República, que busca a unidade política entre todos os partidos. Esse
movimento foi feito na CPI Carcerária. Debatemos isso aqui.

Cumprimento V. Exa. pela abordagem do tema, mas gostaria de
ressaltar que se trata de denúncias que estão sendo apuradas por
vários órgãos, como a CGU, como a Polícia Federal, relativas a
recursos federais. Até hoje nenhuma operação foi feita levando-se em
conta quaisquer recursos estaduais. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Exatamente.
Deputado Getúlio Neiva, agradeço muito o aparte de V. Exa., que é

absolutamente procedente. V. Exa. tem inteira razão. Meus dados
aqui mostram exatamente a que V. Exa. se referiu. As movimentações
da Polícia Federal, essas operações todas, baseiam-se em recursos
federais, que vão para Minas Gerais, para São Paulo e para outros
Estados. São de órgãos como da Caixa Econômica Federal, dos
Correios e de outras instituições federais, que existem em Minas
Gerais, bem como em outros Estados.

V. Exa. tem razão de indagar o motivo de se colocar Minas Gerais
nessa posição. Fico querendo compreender a situação. Parece até
que existe alguma outra movimentação, embora saibamos que, em
nosso Estado, são feitas análises dos movimentos e dos problemas,
como o da corrupção. O governo Aécio Neves conta com altíssima
aprovação popular porque realmente é um governo inovador,
competente, moderno, que conseguiu sanear as finanças de Minas
Gerais. Aécio Neves governa com o estabelecimento de metas a
serem alcançadas, e todas em benefício da população de Minas. Além
disso, há uma outra característica, que me parece fundamental: ser
um governo que atua com austeridade e com honestidade, o que é
reconhecido por todos. Podemos nos ufanar e nos orgulhar de ter um
governo que se baseia nas melhores tradições do Estado de Minas
Gerais. Querer fazer a ilação de que o que existe aqui é uma
quadrilha de partidos, cujos nomes são citados, dizendo que eles
comporiam uma aliança feita pelo Governador Aécio Neves e pelo
Prefeito Fernando Pimentel, é ir longe demais, numa imaginação
absolutamente descabida. Não faz o menor sentido o que foi dito.

Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero deixar
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aqui a minha palavra de solidariedade, total e absoluta, ao
Governador e ao Prefeito. Compreendo que o movimento do
Governador Aécio Neves tem razão de ser - naturalmente respeito os
que discordam do meu pensamento -, pois é aprovado pela população
belo-horizontina, que vê em Aécio Neves um grande Governador e em
Fernando Pimentel um grande Prefeito. Os dois estão governando em
benefício do povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Essa aliança
não foi vista pela população como um artificialismo eleitoreiro ou como
uma jogada para se conquistar posições e votos. A população de Belo
Horizonte entendeu, com sabedoria, que essa aliança visa ao
benefício da cidade. Haverá a eleição - se a cidade com isso estiver
de acordo, e acredito que está - de um Prefeito em absoluta sintonia
política com o Governador Aécio Neves, com o hoje Prefeito Fernando
Pimentel e com o Presidente da República. Naturalmente isso trará
benefícios para a população de Belo Horizonte.

Quero crer, Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, que
o Governador Aécio Neves deve ter, em algum momento, se inspirado
na sabedoria de seu avô, o grande político, mineiro e brasileiro,
Tancredo Neves, que fez em Minas uma aliança entre o PSD e a
UDN, que todos consideravam impossível. Ele, com isso, conseguiu
mais que se eleger Governador do Estado, foi capaz de derrubar uma
ditadura havida no Brasil, sem que nem sequer um tiro fosse
disparado. Com sua sabedoria, com sua inteligência e com seu gênio
político, conseguiu desmontar um aparelho ditatorial que dominava o
País havia 20 anos. O Governador Aécio Neves inspirou-se também
em muitas outras coisas, afinal ele, em sua trajetória, acumulou
muitos conhecimentos, além de ter suas luzes a influenciar suas
ações; todavia, sem dúvida, deve ter-se inspirado nessa passagem
tão grande e heróica da história brasileira, que ocorreu com a eleição
de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral em Brasília, quando a
ditadura foi derrubada.

Deixo aqui, Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,
essas palavras de inconformismo relativamente à avaliação miúda e
rasteira feita de nosso Estado, com a qual não podemos concordar de
maneira nenhuma, além de palavras de solidariedade ao Governador
Aécio Neves, que fez uma aliança pensando no futuro não só de
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Minas Gerais, mas também de todo o Brasil. Era o que eu tinha que
dizer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Saúdo os membros da Mesa e demais

Deputadas e Deputados presentes; com carinho, saúdo também todos
os convidados, servidores do Ipsemg e do IMA, enfim, todos os
servidores do Estado de Minas Gerais; saúdo a imprensa e o povo de
Minas Gerais.

Havia feito um pronunciamento a respeito de outro tema relativo ao
nosso Estado, mas considerando um debate que realizamos em
diversas Comissões, tratarei, em especial, de um projeto referente aos
servidores do Estado e que se encontra em tramitação. Portanto,
quero falar em nome da Bancada do PT e do PCdoB sobre a
tramitação do Projeto de Lei nº 2.475/2008, que reajusta os valores
das tabelas de vencimento básico das carreiras do Ipsemg, institui a
Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual
e Institucional - Gedima -, das carreiras do IMA, e cria cargos da
carreira de Agente Governamental.

Farei algumas reflexões, que quero partilhar com os servidores e as
servidoras do nosso Estado. Refiro-me ao debate que realizamos nas
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. O projeto de que tratarei teve discussão encerrada em
1º turno; posteriormente, haverá votação em 2º turno. O projeto
propõe três alterações. A primeira delas é a proposta de reajuste de
5% aos salários dos servidores do Ipsemg, sem que haja dedução, a
partir de 1º/5/2008.

A nossa Bancada fez uma avaliação nas Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e concluiu que se
está cometendo uma injustiça com os servidores do Ipsemg. Chamo a
atenção dos servidores do IMA e das demais categorias do Estado.
Em primeiro lugar, ressalto que, na condição de categoria de
servidores, não devemos nos dividir. Ao longo deste ano e do ano
passado, chegaram a esta Casa vários projetos de diversas
categorias. O reajuste dos educadores também foi de 5%. Houve uma
discussão acerca do piso e do teto. No nosso entendimento, esse
reajuste também não foi digno da categoria dos educadores. Diante
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disso, nossa Bancada propôs um aumento maior que 5%. Esta Casa
aprovou ainda reajustes na ordem de 12% para o pessoal da área da
saúde. Aprovamos, para os servidores da segurança pública, um
reajuste de 10% e, para o Ministério Público, um reajuste, em média,
de 14% e 15%, retroativo a janeiro. Então, nesta Assembléia, temos
de fazer um pacto com o governo, a fim de que seja dado tratamento
igual a todos os servidores do Estado de Minas Gerais. Ou seja, todos
os servidores têm de receber tratamento digno. É preciso haver justiça
salarial para o conjunto de servidores do Estado. Essa é primeira
reflexão que faço.

A nossa Bancada quer contribuir, deseja que o governo torne-se
sensível e que a Assembléia Legislativa considere o significado de um
reajuste salarial mais digno para os servidores do Ipsemg, visto que
esse Instituto cuida dos servidores e das servidoras do nosso Estado
no que tange à previdência, à aposentadoria e à saúde. Ou seja, o
Ipsemg cuida dos trabalhadores de Minas, especialmente no que se
refere ao atendimento. Então registramos a dedicação, o empenho e o
amor que o pessoal do Ipsemg dedica aos servidores de Minas
Gerais.

O segundo item do projeto diz respeito à Gratificação de
Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional -
Gedima - aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
detentores de função pública das carreiras do IMA. Parece que a
categoria já tem se manifestado mais favorável à proposta. Estão aqui
para manifestar o seu apoio ao projeto.

Queremos também registrar o apoio da nossa Bancada à categoria
de servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - pelo
trabalho que realizam em Minas Gerais. O seu trabalho dá qualidade à
política pública, principalmente na agropecuária. Enfim, contribui com
a política importante da agricultura em Minas Gerais. Nesse aspecto,
o projeto tem também a nossa total aprovação. Trabalharemos e nos
empenharemos pela sua aprovação aqui, na Assembléia Legislativa.

O terceiro eixo do projeto diz respeito à criação de 26 cargos de
provimento efetivo da carreira de Agente Governamental, instituída
pela lei de 13/1/2005, lotados na Secretaria de Governo - Segov. Essa
proposta nos parece legítima. Parece-nos importante que isso
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também seja aprovado.
Queremos registrar que estamos nos empenhando para que esse

projeto tramite o mais rápido possível, mas estamos negociando com
o governo a melhoria da proposta de reajuste dos servidores do
Ipsemg. Conversamos com a categoria, com a sua representação,
porque há uma sinalização do governo a respeito de um possível
escalonamento do reajuste. A categoria está de acordo. Estamos
aguardando a manifestação do governo, que esperamos seja positiva
no sentido de reabrir as negociações. Esperamos votar, o mais rápido
possível, todo esse projeto, para beneficiar todas as categorias que
hoje constam da proposta do governo que chegou aqui. Não
queremos e não vamos, em nenhum momento, atrasar a votação. Ela
deverá acontecer no momento em que recebermos a sinalização do
governo. Queremos discuti-la para que, na votação de 2º turno,
tenhamos a posição do governo do Estado de melhorar o reajuste dos
trabalhadores do Ipsemg. Há tempo para a negociação do reajuste
dos servidores do Estado. Ninguém aqui, entre os Deputados, vai
usufruir o recesso se o projeto não for votado. O nosso compromisso
é que tudo seja votado o mais rápido possível para beneficiar todas as
categorias de trabalhadores de Minas Gerais. Esse é o nosso
compromisso com os servidores. Somos pela melhoria da qualidade
do trabalho, principalmente da política pública, e também das
condições de trabalho dos servidores e das servidoras do Estado.

Quero deixar aqui a posição do nosso Partido em relação ao projeto:
só discordamos do percentual de reajuste. Solicitamos empenho para
que o governo sinalize com um reajuste maior e escalonado. Então
poderemos votar a proposta definitiva, no 2º turno, aqui, nesta Casa
Legislativa. Essa é a nossa mensagem, o nosso apelo. Já nos
manifestamos na Comissão por duas vezes, o Deputado André e nós,
na Comissão de Fiscalização Financeira, para que o governo atenda o
nosso apelo de que seja respeitada a dignidade dos servidores e
trabalhadores do Ipsemg em Minas Gerais. Esse é o nosso
posicionamento. Muito obrigada.

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

Deputados e Sras. Deputadas, quero saudar e cumprimentar, de uma
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maneira muito efetiva e efusiva, os valorosos servidores do IMA e do
Ipsemg que aqui se encontram, acompanhando conosco essa
votação, em 1º turno, do projeto do qual tive o prazer de ser o relator
na Comissão de Constituição e Justiça.

De lá para cá, também acompanhei com muita atenção e busquei
ações junto ao governo para atender aos valorosos servidores do
Ipsemg e às suas pretensões, assim como para resolver a questão do
IMA, para a qual buscamos entendimento ainda neste semestre.
Senhoras e senhores, servidores que mais uma vez aqui se
encontram, é um prazer enorme tê-los conosco acompanhando a
votação, em 1º turno, do projeto. Com certeza, durante esse período,
poderemos ter novas tratativas junto ao governo do Estado. Por parte
do governo, dos Deputados e das Lideranças, buscaremos a melhor
solução para todos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com muita satisfação que devo
registrar, nesta tarde, que a minha terra natal, Ouro Fino, teve a honra
de receber, neste fim de semana, o Vice-Governador, Prof. Antônio
Augusto Anastasia, acompanhado do filho da região, Dr. Paulo Paiva,
Presidente do BDMG, ex-Ministro e ex-Secretário. O ilustre Vice-
Governador proferiu uma palestra para os advogados pertencentes à
39ª Subseção da OAB, cuja entidade tive a honra, assim como meu
saudoso pai, de dirigir por longo tempo.

No dia 5, estivemos na cidade de Inconfidentes, quando nos
reunimos com inúmeros Prefeitos da região, recepcionando e ouvindo
o nosso Vice-Governador, tratando, acima de tudo, do choque de
gestão, das ações maiores da segurança, da educação e da saúde,
particularmente de todos os projetos importantes, que hoje têm
contabilizado um saldo muito positivo para o Sul de Minas. Então
quero registrar, neste momento, a satisfação de, mais uma vez, ter o
Vice-Governador em minha terra, com o Presidente do BDMG,
participando de eventos que, sem dúvida alguma, são motivo de
orgulho e alegria para o Sul de Minas.

Quero fazer uma homenagem, nesta tarde, à minha querida Ouro
Fino. Nesta semana, comemoramos 150 anos de aniversário do
Senador da República, do Presidente do Estado de Minas Gerais,
Júlio Bueno Brandão. Honra-nos, ouro-finenses, ter Júlio Bueno
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Brandão como Presidente de Minas e Senador da República, cuja
reserva moral e política é de conhecimento do povo de Ouro Fino, de
Minas e do Brasil. Sr. Presidente, para que fique registrado nos anais
do Parlamento mineiro, devo manifestar que, na histórica data de 11
de julho, comemoraremos os 150 anos de nascimento de Júlio Bueno
Brandão, ocorrido em 1858, em Ouro Fino, minha terra natal. O nome
desse nobre cidadão, que, para orgulho de nossa cidade, se projetou
em todo o País, ficou perpetuado na memória de todas as gerações
que o seguiram, pelas denominações dadas à Escola Estadual Júlio
Bueno Brandão e à Rua Senador Júlio Bueno Brandão.

Filho de Francisco de Paiva Bueno, comerciante e Coronel da
Guarda Nacional, e de Francisca Paiva Sanches, meu ilustre
conterrâneo cursou o ensino fundamental em nossa cidade. Desde
muito jovem, porém, viu-se na contingência de ter de trabalhar como
balconista no estabelecimento comercial da família, passando a
estudar por sua própria conta. Aos 21 anos, em 1879, embora não
tenha cursado nenhuma faculdade de Direito, foi aprovado em exame
de qualificação e tornou-se advogado na Comarca de Ouro Fino.
Bueno Brandão conseguiu galgar os elevados postos de Juiz de
Direito de Camanducaia, Juiz municipal e Delegado de Ouro Fino, de
1882 a 1883. Segundo o historiador Antônio de Paiva Moura, esse foi
o mais bem-sucedido autodidata da magistratura mineira.

A carreira política de Bueno Brandão iniciou-se em 1883, como
Vereador de Ouro Fino, função que desempenhou até 1887. Em 1891,
início da República, foi nomeado Presidente do Conselho de
Intendência de Ouro Fino, pelo Presidente do Estado de Minas Gerais,
Crispim Jacques Bias Fortes. Em 1892, elegeu-se Presidente da
Câmara Municipal, cargo que, durante a República Velha, era
equivalente ao de Prefeito.

Durante sua administração, recuperou a economia do Município, em
crise desde o esgotamento das minas auríferas; reorganizou a
administração local; fundou a Associação Jornalística e Literária, além
do jornal “Gazeta de Ouro Fino”; criou a escola primária municipal;
fundou a Escola Prática de Agricultura; construiu estradas municipais;
cuidou da urbanização da cidade; ampliou a rede de abastecimento de
água e melhorou o serviço de telefonia. A administração municipal
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projetou Bueno Brandão para a política estadual.
Em 1893, elegeu-se Deputado Estadual, defendendo dois mandatos

consecutivos na Assembléia Legislativa, onde foi Líder do Governo,
relator da Comissão de Orçamento e Presidente da Comissão de
Assuntos Municipais. Ingressou na política federal, ao se eleger
Senador Federal por Minas Gerais, em 1897, e reeleger-se para novo
mandato, que durou até 1908. Nesse período, acumulava o cargo de
Senador e de Vice-Presidente do Estado de Minas Gerais.

Com o falecimento de João Pinheiro, em 25/10/1908, Bueno
Brandão assumiu interinamente a Presidência de nosso Estado,
renunciando ao seu primeiro mandato de Senador. Com a eleição de
Wenceslau Braz para cumprir o resto do mandato de João Pinheiro no
governo de Minas Gerais, Bueno Brandão retornou a Ouro Fino, onde
permaneceu até ser eleito Presidente Estadual, para o período de
1910 a 1914, pelo Partido Republicano Mineiro - PRM.

Nesse seu segundo mandato, imprimiu grande impulso à área de
educação: continuou a expansão da rede pública de ensino e criou o
Serviço de Assistência à Infância Desamparada, com base no ensino
agrícola, nos moldes do Instituto João Pinheiro. Na mensagem de
1913, ressaltou a importância do consórcio entre o Estado, os
Municípios e a iniciativa particular, para um contínuo levantamento de
recursos financeiros que possibilitassem a construção de escolas
públicas. Por esse meio, foram construídos prédios escolares nos
Municípios de Patrocínio, Rio Pomba, São Sebastião do Paraíso,
Abadia, São Mateus, Bom Despacho, Cataguases, Ubá, Cambuquira,
Carmo do Rio Claro, Lima Duarte, São João Batista, Ponte Nova,
Mercês, Rio Espera, Pará de Minas e Bambuí.

Empenhado na implantação de ferrovias, foram construídos os
trechos de Muzambinho a Guaxupé; de Guaxupé a Monte Santo; de
Monte Santo a São Sebastião do Paraíso; de Formiga a São Pedro
Alcântara; de Catalão a Araguari; de Ponte Nova a Pirapetinga e Rio
Casca. E os ramais de Muriaé, Leopoldina e Paraibuna. Promoveu,
ainda, grande número de inaugurações de estações, entre 1913 e
1914, a exemplo das de Braúnas, Guinda e Diamantina.

Nessa mesma época, o governo de Bueno Brandão adotou uma
política de imigração, para atender às necessidades da lavoura e da
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indústria e também para povoar os núcleos coloniais de Minas. Por
meio de convênio, cerca de 4 mil famílias de agricultores das
nacionalidades italiana, alemã, austríaca, suíça, holandesa, russa e
polaca aqui se instalaram, além de operários práticos em ofícios
mecânicos e industriais.

Na área de investimentos, firmou contrato para a instalação de uma
siderúrgica de produção de trilhos para estrada de ferro, com
unidades em Juiz de Fora e em Belo Horizonte. Criou o Banco
Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais. Efetuou reforma na divisão
administrativa do Estado, com a criação de 40 Municípios e de
numerosos Distritos. Contratou instrutores suíços para orientar a
reorganização e o treinamento da Polícia Militar do Estado,
aumentando consideravelmente o número de militares. A Imprensa
Oficial foi reequipada, para expansão de seu parque gráfico. A
Secretaria de Agricultura, que havia sido suprimida no governo
anterior por motivo de economia, foi recuperada e restaurada,
passando a desempenhar amplas funções e atividades.

Talvez a obra mais importante do governo Bueno Brandão tenha
sido o Projeto de Desenvolvimento Regional e Municipal, aprovado
pela Lei Estadual nº 546, de 27/7/1910. Garantia empréstimo aos
Municípios, para instalação dos serviços de energia elétrica,
saneamento urbano, construção de estradas de rodagem e de escolas
primárias. Os Municípios candidatavam-se aos empréstimos,
mediante projeto com justificativas de potenciais e metas a serem
alcançadas. Os empréstimos eram pagos ao Estado conforme
cronograma de obras e prestação de contas, apresentadas pelas
autoridades municipais à Secretaria do Interior, cuja documentação,
guardada pelo Arquivo Público Mineiro, constitui-se em importante
fonte sobre a história regional de Minas Gerais.

Durante seu governo, articulou o Pacto de Ouro Fino, que garantiu
por mais 20 anos a aliança entre os Estados de São Paulo e Minas
Gerais, no exercício da Presidência da República, período também
conhecido como República do Café-com-Leite. No governo de Bueno
Brandão, com a consolidação da aliança da região Sul de Minas com
a região metalúrgica ou central, houve um fortalecimento de Minas no
panorama político nacional. Essa atração mútua coincide com a



597

vocação econômica das duas regiões, baseada na diversificação da
produção e busca da industrialização.

Após cumprir seu mandato de Presidente Estadual, Bueno Brandão
foi Senador Estadual, em 1915, e novamente Deputado Federal, de
1917 a 1920, e Senador Federal, de 1924 a 1930. Em 1930, foi o
único Senador a votar contra o estado de sítio em Minas Gerais.

Falecido em 21/3/1931, no Rio de Janeiro, Bueno Brandão deixou
uma das mais belas e produtivas páginas registradas na história de
Minas Gerais e do Brasil, destacando-se como um dos mais atuantes
políticos, um homem visionário e de ações de vanguarda, exemplo de
amor a sua cidade, ao seu Estado e ao seu país.

Por ser também natural de Ouro Fino, sinto-me extremamente
honrado e feliz por consignar nos anais desta Casa registros da vida e
da trajetória política desse ilustre ouro-finense. Associo-me, nas
comemorações dessa importante data, a todas as autoridades do
Município, escolas e demais entidades que se beneficiaram e ainda se
beneficiam com o legado deixado por esse filho de nossa terra. Que
seu exemplo possa nortear todos os homens públicos e que a sua
conhecida afirmativa seja para nós uma constante fonte de inspiração:
“prefiro cair com Minas que cair em Minas”.

Sr. Presidente, fiz muita questão de trazer, em rápidas pinceladas, a
palavra desse grande mineiro, naquele tempo em que lutou por Minas
e pelo Brasil, para ficarem gravadas dentro do Plenário desta
Assembléia Legislativa, a fim de as perpetuar.

Faço questão de que a vida e a trajetória desse grande ouro-finense,
meu conterrâneo e Presidente de Minas, não seja passada em
branco. Para quem não conhece a história de Minas, tenho certeza de
que não poderíamos nos manter em silêncio, para trazer à luz a vida
maior desse grande homem público, Presidente e Senador de Minas,
o ouro-finense Júlio Bueno Brandão. 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, servidores e trabalhadores do IMA, do Ipsemg e demais
companheiros e companheiras que acompanham os nossos trabalhos,
gostaria de dizer, de maneira muito serena e até pedagógica, dos
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procedimentos que estamos adotando para agilizar uma pauta
legislativa para as próximas duas semanas, o que é muito importante,
até porque estão em tramitação projetos relativos aos servidores, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - para o ano de 2009 e o
Projeto de Lei Complementar nº 26, que trata da organização do
Judiciário em Minas Gerais, e é grande a expectativa de que votemos
todos eles até a próxima semana.

Vou iniciar agora o debate pelo Projeto de Lei nº 2.475/2008, que
queremos aprovar. Mas é bom que todos saibam que o projeto trata
de três áreas diferentes. Em primeiro lugar, trata da gratificação de
desempenho, por escolaridade e por produtividade, do IMA. Isso já
está negociado, e aprovamos a sua votação em Plenário, da forma
como observado aqui. Não há nenhuma dúvida: se estivesse em
votação apenas essa gratificação, não haveria problemas. Mas, no
mesmo projeto, não sei se por erro técnico ou cálculo político, veio
também a proposta de reajuste para os servidores do Ipsemg. Esta
não podemos aceitar da forma como está, porque apenas o reajuste
de 5% é um reajuste absolutamente injusto para com esses
servidores.

Então fazemos um apelo para a base do governo, para o Líder do
Governo, pois a solução é simples. A solução não está em colocar os
trabalhadores do IMA contra os do Ipsemg ou vice-versa, mas em unir
todo o mundo, para que a forma aprovada seja a que todos eles
merecem. É isso o que queremos, e a solução é simples: foi
apresentada uma emenda, e podemos concluir a votação se o Líder
do Governo, se o governo do Estado sinalizar com a garantia de
algum avanço. Podemos perfeitamente concluir a votação, desde que
haja acordo com o governo, beneficiando tanto os servidores do IMA
quanto os do Ipsemg. Acho que essa é linha política mais adequada a
ser adotada, pois 5% para os servidores do Ipsemg não nos atendem,
e ainda há as questões dos aposentados e dos apostilados, que estão
sendo excluídos de qualquer reajuste e da retroatividade. Então
precisamos chegar a bom termo e queremos deixar clara a nossa
posição, porque depois ainda podem querer colocar nas costas da
Oposição qualquer responsabilidade em não se proceder à votação.
Isso não é verdade: se o governo negociar, a Oposição está aqui para
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votar a favor do IMA e do Ipsemg.
Deixada clara essa situação, a outra questão que quero abordar diz

respeito à LDO, e falo agora na condição de Coordenador da Frente
Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Fizemos audiências públicas, apresentamos emendas e iniciaremos
o processo de negociação com o relator, Deputado Sebastião
Helvécio. Existem emendas importantes que impossibilitam qualquer
tipo de contingenciamento para recursos destinados às áreas da
criança e do adolescente e da assistência social. Não podemos fazer
ajuste fiscal em cima de servidor público e de política social. Então
temos de proibir qualquer tipo de contingenciamento. Isso ocorre com
previsão já na LDO.

Queremos que essa emenda seja acolhida e temos emendas que
facilitam a identificação do chamado Orçamento Criança e
Adolescente. Temos emendas impedindo que recursos voltados para
o Sistema Único da Assistência Social não utilizados no ano possam
retornar para o Tesouro, e não para a área específica. Temos um
conjunto de emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias que
beneficiam as políticas públicas sociais e queremos o acolhimento por
parte do relator.

Temos também outro projeto, que estará em votação na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, às 17 horas, que trata da
organização do Judiciário. Duas emendas muito importantes. O
projeto original unifica numa vara as questões relacionadas com o
idoso, a criança e o adolescente. Só a área da criança já está
absolutamente sobrecarregada, então estamos apresentando
proposta de desmembramento, para que haja uma vara específica
para tratar das questões dos idosos e uma vara direcionada
exclusivamente à infância e à adolescência. E mais: que se crie uma
vara especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e
adolescentes. Não podemos conviver com adultos que exploram
sexualmente, que fazem turismo sexual, que tiram crianças, meninas
das escolas, para engrossarem, muitas vezes, a exploração sexual
organizada. Essas pessoas continuam impunes pela morosidade no
julgamento dos crimes cometidos. Então estamos num grande mutirão
nesta semana, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente
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completa 18 anos, para que implementemos, em Minas Gerais, uma
vara especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e
adolescentes.

Portanto, Sr. Presidente, a pauta de trabalho é extensa. Precisamos
de um processo amplo de negociação. Nós, a Oposição nesta Casa,
temos nos conduzido, desde a legislatura passada, de maneira firme,
mas responsável, com diálogo, mas sem abrir mão do que
consideramos legítimo. É legítimo e necessário haver uma vara
especializada para julgar crimes contra crianças e adolescentes. É
preciso ampliar os recursos destinados às políticas públicas sociais.
Sabemos e temos a plena consciência de que não se constroem
políticas públicas sociais efetivas, não se faz uma gestão eficiente e
voltada para quem mais precisa, se aquele que é o ator principal, o
funcionário público, o servidor público não for devidamente valorizado,
respeitado e estimulado nos seus direitos. Por isso estamos aqui,
mais uma vez, para solicitar da base de governo, do Líder de
Governo, sensibilidade, para que possamos ampliar o reajuste dos
servidores do Ipsemg e estender os benefícios. Como efeito direto
dessa medida, que possamos também atender, com a mesma
dignidade, aos que trabalham no Instituto Mineiro de Agropecuária,
que estão aqui ansiosos por também ter seu reajuste aprovado. A
Oposição está aqui para negociar, e é a unidade dos servidores que
será capaz de forçar essa negociação, de agilizar essa votação, de
fazer com que todos sejam atendidos.

Há 160 anos, no famoso e universal “Manifesto Comunista de 1848”,
Marx e Engels já proclamavam para o mundo inteiro: “Proletariado de
todo o mundo, uni-vos!”. Servidores do Estado de Minas Gerais, uni-
vos hoje para votarmos tanto o reajuste do IMA quanto o do Ipsemg
de maneira digna. 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
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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 2.566/2008, do Deputado
Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei nº 309/2007, do Deputado Célio
Moreira, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 8 de julho de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.698/2008, da Comissão de Defesa do
Consumidor, 2.699/2008, das Comissões de Saúde e de Direitos
Humanos, 2.700/2008, da Comissão de Segurança Pública, 2.701 a
2.703/2008, da Comissão de Transporte, e 2.704/2008, da Comissão
de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em
1º/7/2008, do Projeto de Lei nº 2.409/2008, do Deputado Wander
Borges; de Transporte - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
1º/7/2008, dos Requerimentos nºs 2.600/2008, do Deputado Jayro
Lessa, 2.636 e 2.661/2008, do Deputado Dimas Fabiano, e
2.664/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Educação -
aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 2/7/2008, dos
Requerimentos nºs 2.604 e 2.605/2008, do Deputado Sebastião
Helvécio, e 2.608/2008, do Deputado Ademir Lucas; do Trabalho -
aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 2/7/2008, dos Projetos de
Lei nºs 867/2007, do Deputado Sebastião Costa, 980/2007, do
Deputado Neider Moreira, 1.493/2007, do Deputado Célio Moreira,
1.498/2007, do Deputado André Quintão, 1.791/2007, do Deputado
Wander Borges, 1.819/2007, do Deputado Delvito Alves, 2.110/2008,
do Deputado Antônio Carlos Arantes, 2.132/2008, do Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva, 2.277/2008, do Deputado Fábio Avelar, 2.329/2008, da
Deputada Gláucia Brandão, 2.341/2008, do Deputado André Quintão,
2.348/2008, do Deputado Fábio Avelar, 2.349/2008, do Deputado
Lafayette de Andrada, 2.362/2008, da Deputada Gláucia Brandão,
2.363/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.367/2008, da
Deputada Ana Maria Resende, 2.370/2008, do Deputado Eros
Biondini, 2.372/2008, do Deputado Gustavo Valadares, 2.387 a
2.389/2008, do Deputado Eros Biondini, 2.408/2008, do Deputado
Mauri Torres, 2.412/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, e
2.419/2008, do Deputado Doutor Viana, e dos Requerimentos nºs
2.523/2008, do Deputado Domingos Sávio, 2.538/2008, do Deputado
Jayro Lessa, 2.563/2008, da Deputada Ana Maria Resende,
2.586/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.640 e 2.656/2008, do
Deputado Dimas Fabiano, e 2.672/2008, do Deputado Wander
Borges; de Turismo - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em
2/7/2008, do Projeto de Lei nº 2.390/2008, do Deputado Eros Biondini,
e dos Requerimentos nºs 2.585/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 2.609/2008, do Deputado Jayro Lessa, 2.624 a 2.628, 2.630,
2.631, 2.634, 2.635, 2.637 a 2.639, 2.641 a 2.645, 2.647, 2.648, 2.650
a 2.655, 2.657 a 2.660 e 2.662/2008, do Deputado Dimas Fabiano, e
2.666/2008, do Deputado Doutor Viana; de Assuntos Municipais -
aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 2/7/2008, do Requerimento
nº 2.610/2008, do Deputado Doutor Viana; e de Administração Pública
- aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em 2/7/2008, do Projeto de
Lei nº 2.377/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho (Ciente.
Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Inácio Franco, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 2.100/2008 (Arquive-se o projeto.); nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando que o Projeto de
Lei Complementar nº 36/2007 seja encaminhado à Comissão seguinte
a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do inciso XVI do art. 232



603

do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Sargento
Rodrigues (6), solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de
Resolução nº 716/2007 e dos Projetos de Lei nºs 698, 702, 751, 983 e
1.309/2007.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.827/2007, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o Quadro de
Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 1.979/2008, do
Procurador-Geral de Justiça, que altera a tabela de vencimentos dos
servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências; e 2.579/2008, da Mesa da Assembléia, que que
altera o índice básico dos vencimentos dos servidores da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais (À sanção.).

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

pleiteando sejam solicitadas à empresa Ocean Air providências com
vistas a aumentar o número de vôos para o Município de Montes
Claros, oferecendo também vôos nos finais de semana. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte abertura de
procedimento investigatório sobre a conduta do médico Marivan
Pereira Alves, relativa ao atendimento da paciente Deusilene Marinho
Pereira, que alega ter sido submetida a situação vexatória, atendida
sem a prévia assepsia e verbalmente agredida pelo mencionado
profissional. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas à Prefeitura Municipal de Nova Lima informações acerca
do funcionamento do “bota-fora” no Bairro Jardim da Torre, em Nova
Lima, que teve suas atividades embargadas após visita “in loco” desta
Comissão, seguida de audiência pública nesta Casa, realizada no dia
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7 de abril, e que, segundo denúncias de moradores da região, voltou a
funcionar no dia 6 de junho do ano corrente. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas à Interligações Elétricas de Minas Gerais - Iemg - as
seguintes informações referentes à implantação da linha de
transmissão Neves 1 Mesquita: sobre o impacto ambiental causado
com a implantação da linha de transmissão Neves 1 Mesquita nesta
região; se a população da região onde será implantada a linha de
transmissão tem conhecimento do empreendimento; se foram
realizadas audiências públicas, onde e quando aconteceram e qual o
resultado dessas audiências; e, havendo impacto ambiental, quais
serão as medidas mitigadoras. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
ao Diretor-Presidente da BHTRANS informações sobre o montante
arrecadado com a aplicação de multas de trânsito no Município de
Belo Horizonte, no período de 2003 a 2007, especificando o montante
do valor de cada ano e demonstrando a evolução dessas multas. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputados Lafayette de Andrada, solicitando
que o Projeto de Lei nº 2.317/2008 seja distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira; Carlin Moura, solicitando que o Projeto de Lei
nº 1.874/2007 seja distribuído à Comissão de Cultura; e Sargento
Rodrigues, solicitando que o Projeto de Lei nº 1.759/2007 seja
distribuído à Comissão de Segurança Pública (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
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O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de iniciar meu pronunciamento concedendo a palavra ao nobre colega
Deputado Antônio Júlio.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva.

Foram lidos muitos requerimentos, e eu apresentei vários na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que solicitei
informações sobre a negociação daquela ação do governo, aquele
pacote, que todos sabem foi vendido por R$1.600.000,00 e, 20 dias
depois, foi renegociado por R$2.000.000,00. Apresentamos também
um requerimento em que pleiteamos fossem solicitadas à Ademg
informações sobre todos os contratos elaborados na sua
administração, com apresentação desses contratos, relativos aos
restaurantes, aos bares, às festas que têm acontecido no Mineirão, e
até hoje esse requerimento continua engavetado. Como foram lidos
vários requerimentos, solicito à Presidência que também coloque em
votação os meus requerimentos, para que as informações possam
chegar a esta Casa, e possamos exercer nosso papel de fiscalizador
do governo. Era apenas isso.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Antônio Júlio
que averiguará um a um os requerimentos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria

inicialmente de cumprimentar os aposentados do Ipsemg e o pessoal
do IMA, que nos brindam, nesta tarde, com sua presença.
Lamentavelmente, informo que temos mais de 17 projetos na pauta
antes da apreciação do Projeto de Lei nº 2.475. Então vamos pedir-
lhes um pouco de paciência, porque discutiremos 17 projetos antes do
projeto do interesse de vocês. Quero ressaltar que, desde que
cheguei à Assembléia, esta é a platéia mais bonita, arrumada,
organizada e educada que tivemos.

Sr. Presidente, nossa preocupação foi revelada pelo Deputado
Carlos Mosconi. Refiro-me ao fato de que a mídia brasileira e alguns
segmentos do governo, como a Polícia Federal, têm procurado reduzir
o impacto das políticas traçadas em Minas Gerais para tentar denegrir
a reputação do nosso Estado. Aconteceu assim com a CPI carcerária,
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e, se não fosse a reação dos Deputados, Minas Gerais teria sido
colocada numa situação muito ruim. Agora há esta nova frente, que
tenta enxovalhar o nome dos mineiros em conseqüência da corrupção
relativa ao uso dos recursos federais, o que nada tem a ver com
Minas Gerais. Nosso Estado nada tem a ver com isso. Repito: são
recursos federais, dos Deputados Federais, e os Deputados Estaduais
não têm nada com isso.

A nossa cidade, a minha sede, Teófilo Otôni, foi uma das vítimas. A
Polícia Federal lá esteve, fechou a Prefeitura, apanhou todos os
documentos de licitação e comprovantes de andamento desses
papéis. A Prefeitura está paralisada. o Secretário de Planejamento foi
preso, algemado e levado a Governador Valadares. Uma situação de
total vexame. Há uns 15 dias, revelei a nossa preocupação com esse
vexame, com a situação da nossa cidade, ao ser divulgada de forma
negativa.

Essas questões são pertinentes e preocupantes. Nós, que estamos
tentando defender a nossa região aqui, nesta Assembléia,
preocupamo-nos muito com isso.

Há outro aspecto importante, conforme disse o Deputado Antônio
Carlos Arantes. Realmente o governo está muito organizado na
Capital; mas, ao interior, precisa dar um pouquinho mais de atenção.
Está faltando gente para nos ajudar, para trabalhar, para produzir nos
vários órgãos técnicos. Está faltando uma justiça salarial um
pouquinho melhor, para que todos possam, efetivamente, produzir e
fazer com que Minas cresça cada vez mais rapidamente, já que
estamos crescendo acima da média nacional. Esse é um aspecto que
destacamos.

Neste instante, encerrando a nossa fala e solicitando que os nossos
companheiros Deputados aportem-se para começarmos a votação
dos projetos, gostaria de dizer a V. Exa. que, lamentavelmente, no
final do ano, talvez eu tenha de me afastar da Assembléia, em
conseqüência de ter-me candidatado a Prefeito da minha cidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e um abraço.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, não sei se é o

momento oportuno, mas dada a matéria relevante que temos de votar,
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gostaria que, antes de alguém requerer o encerramento de plano da
reunião, V. Exa., regimentalmente, determinasse a recomposição de
quórum para que possamos votar as matérias importantes que estão
na pauta.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Eros Biondini) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.431/2008, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões, e informa que, no
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do
Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 6, e que, nos termos
do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

- A emenda foi publicada na edição anterior.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2007

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 24
Suprima-se o inciso XVII.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: Conforme o Ofício nº 31/2008, do Juiz de Direito da

Comarca de Congonhas, o Município de Moeda precisa continuar na
Comarca de Belo Vale pelos seguintes motivos: Moeda fica a 14km de



608

Belo Vale, enquanto a distância à cidade de Brumadinho é de 45km; o
acesso de Moeda a Belo Vale é mais fácil e rápido; os representantes
de Moeda, por meio do Presidente da Câmara, insistem na
manutenção do Município de Moeda na Comarca de Belo Vale, para a
facilidade do acesso dos que procuram a Justiça.

Isso posto, conto com os nobres pares para a aprovação desta
subemenda.

EMENDA Nº 46
Acrescente-se o seguinte inciso XXXIX ao art. 42, ficando o inciso

XXXIX renumerado como inciso XL e renumerando-se os demais:
“Art. 42 - (...)
XXXIX - Minas Novas, 1 cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: A criação de nova vara na Comarca de Minas Novas é

anseio antigo dos cidadãos dessa localidade, em especial da classe
jurídica. É certa a necessidade da criação de um novo cargo de Juiz
de Direito em face do acúmulo de processos ali existentes e do
crescente aumento do número de feitos.

A título de exemplo, somente no mês de maio último foram
distribuídos 337 novos procedimentos cíveis, não incluídos nessa
estatística os procedimentos afetos ao Juizado Especial, que também
se encontram na esfera de competência do único Juiz de Direito do
local, sem esquecer a demanda criminal.

Outrossim, a Comarca de Minas Novas se enquadra nos novos
critérios objetivos de criação de novas varas que o Poder Judiciário
mineiro está a pretender implantar com o projeto ora em discussão, o
que se coaduna com a necessidade da emenda ora apresentada.

EMENDA Nº 47
Acrescente-se o seguinte inciso XXVIII ao art. 42, ficando o inciso

XXVIII renumerado como inciso XXIX e renumerando-se os demais:
“Art. 42 - (...)
XXVIII - Itamarandiba, 1 cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: A criação de nova vara na Comarca de Itamarandiba é
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anseio antigo dos cidadãos dessa localidade, em especial da classe
jurídica. É certa a necessidade da criação de um novo cargo de Juiz
de Direito em face do acúmulo de processos ali existentes e do
crescente aumento do número de feitos.

A título de exemplo, somente nos três últimos meses foram
distribuídos 599 novos procedimentos cíveis, não incluídos nessa
estatística os procedimentos afetos ao Juizado Especial, que também
se encontram na esfera de competência do único Juiz de Direito do
local, sem esquecer a demanda criminal.

Outrossim, a Comarca de Itamarandiba se enquadra nos novos
critérios objetivos de criação de novas varas que o Poder Judiciário
mineiro está a pretender implantar com o projeto ora em discussão, o
que se coaduna com a necessidade da emenda ora apresentada.

EMENDA Nº 48
Acrescenta o inciso XVI ao art. 44:
“Art. 44 - Ficam transferidos os Municípios de:
(...)
XVI - Carrancas, da Comarca de Andrelândia para a de Itumirim.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Doutor Viana
Justificação: Esta emenda foi requerida por toda a comunidade de

Carrancas, Itumirim e Andrelândia. O Município de Carrancas está
ligado à sede da atual Comarca de Andrelândia por uma estrada
vicinal, de terra, com 87km. Com a mudança para a Comarca de
Itumirim, a distância será reduzida a 36km, já com rodovia asfaltada.

A Comarca de Andrelândia possui seis Municípios e enfrenta
acúmulo de serviço, além de estar recebendo o Município de Piedade
do Rio Grande, que está se desligando do Município de Barbacena,
conforme o inciso XII do art. 44 do projeto ora emendado.

EMENDA Nº 49
Dê-se ao art. 53 a seguinte redação:
“Art. 53 - Ficam revogados o art. 39, o § 1º do art. 171 e os arts. 258

e 329 da Lei Complementar nº 59, de 2001.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem objetivo retirar o art. 337 do rol de
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artigos que se pretende revogar na Lei de Divisão e Organização
Judiciárias. O referido artigo permite que os servidores do Poder
Judiciário atuantes nas especialidades de Escrivão Judicial, Contador-
Tesoureiro Judicial, Oficial de Justiça Avaliador, Escrevente Judicial,
Oficial Judiciário e Comissário de Menores que possuam título de
bacharel em Direito e estejam há pelo menos cinco anos no exercício
do cargo participem do concurso de ingresso na magistratura. A
revogação do art. 337 prejudicará extremamente a carreira dos
profissionais do Poder Judiciário. O servidor do Judiciário já é
impedido, por lei, de exercer a advocacia. Portanto, retirar-lhe o direito
consagrado no art. 337 da Lei Complementar nº 59, de 2001, é
arrancar-lhe um benefício e impor-lhe uma barreira quase
intransponível, pois nenhum trabalhador, nos tempos atuais, pode se
dar ao luxo de abrir mão de seu emprego para poder advogar e, só
então, ter garantida sua inscrição no referido concurso.

Assim, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 50

O art. 11 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude

exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores.
§ 1º - Compete ao Juiz da Vara do Idoso a fiscalização, orientação e

apuração de irregularidades de instituições, organizações
governamentais e não governamentais, abrigos, instituições de
atendimento e congêneres que lidem com idosos, garantindo-lhes as
medidas de proteção e atendimento prioritário previstas na Lei Federal
n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, salvo aquelas cuja competência
específica couber aos demais juízos do Poder Judiciário Estadual.

§ 2º - Nas comarcas em que não houver vara com a competência
específica a que se refere este artigo, cabe ao Corregedor-Geral de
Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito competente para tais
atribuições, permitida uma recondução e sua substituição, quando
convier.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
André Quintão
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EMENDA Nº 51
Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:
“Art. 43 - (...)
III – Pains, integrada pelos Municípios de Pimenta e Córrego Fundo,

oriundos, respectivamente, das Comarcas de Arcos e Formiga.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Faz-se necessária a aprovação desta emenda, que tem

como objetivo a criação de uma Comarca no Município de Pains,
tendo em vista os benefícios que esta irá trazer não só aos habitantes
dessa região, mas também aos moradores dos Municípios que
integram as Comarcas de Arcos e Formiga.

A emenda tem como objetivo assegurar aos cidadãos o direito
fundamental do acesso à Justiça, integrando à futura Comarca de
Pains os Municípios de Pimenta e Córrego Fundo, atualmente
pertencentes às Comarcas de Arcos e Formiga, respectivamente.

Desta forma, a prestação jurisdicional será ampliada, possibilitando
acesso à Justiça a maior número de cidadãos mineiros. Além disso,
com a retirada dos Municípios de Pimenta e Córrego Fundo das
respectivas Comarcas, estas serão beneficiadas com a diminuição da
demanda. As lideranças e o Poder Executivo dos Municípios de Pains,
Arcos e Formiga almejam esse desmembramento e a criação da
Comarca de Pains há vários anos. Esta é uma aspiração legítima e
concreta de todos os Municípios envolvidos.

Portanto, na intenção de contribuir para o aperfeiçoamento do
projeto de lei, peço licença ao seu autor para acrescentar esta
emenda e conto com o apoio dos ilustres pares.

EMENDA Nº 52
Acrescente-se ao art. 86-D, da Lei Complementar nº 59, de 18 de

janeiro de 2001, modificada pela Lei Complementar nº 85, de 28 de
dezembro de 2005, os seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 86-D - (...)
§ 3º - Para os distritos ou subdistritos com mais de um mil habitantes

onde não houver Juiz de Paz, será designado Juiz de Paz “ad hoc”,
entre os cidadãos eleitores e domiciliados no local onde deverá atuar,
o qual exercerá as funções até a realização das eleições de que trata
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a Lei nº 13.454, de 2000.
§ 4º - A designação de que trata o parágrafo anterior será feita pelo

Juiz de Direito do foro ou coordenador do foro regional, onde houver.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Desde 2003 temos lutado para suprimir uma lacuna

existente na Lei nº 13.454, que trata da Justiça de Paz. Em especial,
estamos preocupados com o Foro Regional do Barreiro. Infelizmente,
desde sua criação, o Foro Regional do Barreiro tem funcionado
precariamente no que tange às atividades desempenhadas pelo Juiz
de Paz. Por ter sido um distrito criado após a Lei 13.454/00, não lhe
foi designado, até a presente data, um Juiz de Paz “ad hoc”, que
deverá ser escolhido entre os cidadãos eleitores e domiciliados no
Distrito, conforme dispõe o § 1º do art. 86-D da Lei Complementar nº
59.

Por isso, é extremamente importante a aprovação desta emenda,
que tem por objetivo levar aos cidadãos do Barreiro uma Justiça de
Paz eficaz e de qualidade.

Portanto, na intenção de contribuir para o projeto de lei
complementar, peço licença ao seu autor para acrescentar esta
emenda, à qual conto com o apoio dos ilustres pares.

EMENDA Nº 53
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte inciso:
“Art. 42 - (...)
LXVI - Corinto, 1 cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: É de extrema importância a aprovação desta emenda,

que tem por objetivo criar mais um cargo de Juiz de Direito na
Comarca de Corinto.

A Comarca de Corinto é encarregada de atender à demanda de toda
a sua população, com cerca de 25.000 habitantes, e ainda a
população do Município de Santo Hipólito, aproximadamente com
3.500 habitantes. Apenas com um Juiz de Direito é muito difícil obter
uma prestação jurisdicional eficiente.

De acordo com dados oferecidos pela própria Comarca são
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distribuídos por ano uma média de 3.000 feitos. Somente no mês de
julho de 2007, a Comarca recebeu 273 novas ações.

Atualmente, a Lei Complementar nº 59 exige, como requisito para a
criação de comarca, uma população mínima de 18 mil habitantes, um
número de eleitores superior a 13 mil, e movimento forense anual de,
no mínimo, 400 feitos. Como se pode perceber, a Comarca de Corinto
preenche todos esses requisitos: tem uma população
aproximadamente de 29 mil habitantes, um eleitorado de 21.773
eleitores e movimento forense de mais de 3 mil feitos por ano.

Mas o que se pretende com esta emenda é a criação de mais um
cargo de Juiz de Direito na Comarca de Corinto, o que iria ajudar a
melhorar a prestação jurisdicional na região.

Atualmente, oprocessos judiciais andam a passos lentos. A
morosidade das decisões tem prejudicado sobremaneira a população
local, o que faz com que o Poder Judiciário caia em total descrédito
perante a sociedade. Esta é uma reivindicação de todos os cidadãos.

Portanto, na intenção de contribuir para a proposição, peço licença
ao seu autor para acrescentar esta emenda, à qual conto com o apoio
dos ilustres pares.

EMENDA Nº 54
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Ficam criadas na Comarca de Montes Claros uma Vara da

Fazenda e uma Vara Criminal;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: Com a criação imediata de mais uma Vara da Fazenda

e uma Vara Criminal na Comarca de Montes Claros, o que vem sendo
reivindicado pela classe dos advogados, representada pela Ordem
dos Advogados do Brasil, 11º Subseção da OAB-MG, grande desejo
dos jurisdicionados, diante da demanda principalmente dos mais
carentes, desafogar-se-á a prestação do serviço jurisdicional dos
feitos inerentes à sua competência. Gostaríamos de contar com os
costumeiro apoio dos nobres colegas Deputados à aprovação desta
emenda.

EMENDA Nº 55
Acrescente-se o seguinte art. 42, renumerando os demais incisos:
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“Art. 42 - Montes Claros, 4 cargos de Juiz Auxiliar;”
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: Com a criação de quatro vagas de Juiz Auxiliar na

Comarca de Montes Claros, que vem sendo reivindicado pela classe
dos advogados, representada pela Ordem dos Advogados do Brasil,
11ª Subseção da OAB-MG, grande desejo dos jurisdicionados,
principalmente os mais carentes da região Norte de Minas, haverá o
desafogamento e a agilização das prestação jurisdicional dos feitos
atinentes às várias demandas daquela gente. Cada Juiz titular tem
direito a duas férias anuais, para substituição dos Juízes titulares,
para que não haja, como ocorre hoje, a deminuição no atendimento à
grande demanda daqueles que procuram e precisam da justiça da
Comarca de Montes Claros. Por conseguinte, pedimos aos nobres
pares a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 56
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 2º, suprimindo

os incisos I, II e III, bem como enumerados os parágrafos 2º e 3º:
“§ 1º - Portaria do Presidente do Tribunal de Justiça disciplinará o

pagamento da gratificação ao magistrado na importância de até 15%
(quinze por cento) sobre o valor do subsídio, decorrente da cumulação
prevista no “caput” deste artigo.

§ 2º - Fará jus a igual gratificação o magistrado que atender, em
substituição, concomitantemente, mais de uma mesma Vara na
unidade jurisdicional ou em Comarca diversa daquela em que for
titular.

§ 3º - O inciso VIII do artigo 114 da Lei Complementar nº 59, de 18
de janeiro de 2001, passa a vigorar com seguinte redação:

“Art. 114 - (...)
VIII - gratificação por cumulação da prestação jurisdicional.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: A referida proposta visa instituir a gratificação por

cumulação da prestação jurisdicional devida ao magistrado, quando
for estendida a jurisdição nos juízos de primeiro grau e, ainda, nas
designações, em substituição, concomitantemente, em mais de uma
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Vara na mesma unidade jurisdicional ou em comarca diversa daquela
em que for titular.

Pondere-se que se trata de matéria idêntica à aprovada no Projeto
de Lei Complementar nº 17/2007, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 34, de 12/9/94 (Lei de Organização do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais), conferindo, por conseguinte,
tratamento equânime e isonômico aos magistrados, bem como à
economia do Poder Judiciário do Estado.

EMENDA Nº 57
Acrescente-se ao art. 44 o seguinte inciso XVI:
“XVI - Ficam transferidos os Municípios de Leme do Prado e José

Gonçalves de Minas da Comarca de Minas Novas para a Comarca de
Turmalina.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivair Nogueira

EMENDA Nº 58
Acrescente-se onde convier:
“Ficam criadas mais seis Varas na Comarca de Betim, além das sete

novas Varas constantes do Projeto de Lei supracitado, totalizando
vinte e cinco Varas na Comarca.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: Para adequação do Projeto de Lei Complementar nº

26/2007, que altera a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado
de Minas Gerais, entendo que a criação e a instalação de novas Varas
Judiciais e Comarcas do Estado deverão considerar, entre outros
fatores, a proporcionalidade de população dos Municípios que
compõem a Comarca, bem como o número de processos atendidos
por Vara.

Para efeito de demonstração, apresento em anexo a
proporcionalidade de algumas cidades-pólo do Estado, sedes de
Comarcas, onde se podem detectar algumas incoerências em relação
à Comarca de Betim, onde está sendo proposta a criação de mais 7
Varas, totalizando 19 Varas na Comarca. Segundo nossas
estimativas, deveriam estar sendo criadas mais 6 varas, totalizando 25
varas, para que Betim possa estar aproximando da realidade de
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outras Comarcas abaixo citadas.
* -  O Demonstrativo do Quadro Comparativo acima mencionado foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 10.7.2008.
Levando em consideração ainda o crescimento real da população,

que se verifica a cada ano, e o conseqüente crescimento também do
número de eleitores da Comarca de Betim, bem como a quantidade
média de processos analisados por Vara e a complexidade da
Comarca é que apresento a proposta de alteração do total de Varas
para 25, acrescentando-se 6 Varas, além das 7 que já estão sendo
criadas pelo Projeto de Lei Complementar em questão.

EMENDA Nº 59
O art. 42 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 42 - Ficam criadas, nas Comarcas que se seguem, as

seguintes varas:
I - Abaeté, 1 vara;
II - Abre-Campo, 1 vara;
III - Almenara, 1 vara;
IV - Barbacena, 2 varas;
V - Belo Horizonte, 54 varas
VI - Betim, 13 varas;
VII - Boa Esperança, 1 vara;
VIII - Camanducaia, 1 vara;
IX - Cambuí, 1 vara;
X - Campo Belo, 1 vara;
XI - Caratinga, 3 varas;
XII - Carmo do Paranaíba, 1 vara;
XIII - Contagem, 13 varas;
XIV - Conselheiro Lafaiete, 2 varas;
XV - Coronel Fabriciano, 1 vara;
XVI - Curvelo, 2 varas;
XVII - Diamantina, 1 vara;
XVIII - Extrema, 1 vara;
XIX - Formiga, 1 vara;
XX - Francisco Sá, 1 vara;
XXI - Frutal, 1 vara;
XXII - Governador Valadares, 1 vara;
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XXIII - Ibiá, 1 vara;
XXIV - Ibirité, 5 varas;
XXV - Igarapé, 2 varas;
XXVI - Ipatinga, 5 varas;
XXVII - Itabira, 1 vara;
XXVIII - Itaúna, 2 varas;
XXIX - Iturama, 1 vara;
XXX - Januária, 1 vara;
XXXI - João Monlevade, 1 vara;
XXXII - Juiz de Fora, 10 varas;
XXXIII - Lagoa Santa, 2 varas;
XXXIV - Lambari, 1 vara;
XXXV - Lavras, 2 varas;
XXXVI - Manhuaçu, 2 varas;
XXXVII - Mariana, 1 vara;
XXXVIII - Medina, 1 vara;
XXXIX - Monte Carmelo, 1 vara;
XL - Muriaé, 1 vara;
XLI - Nova Lima, 1 vara;
XLII - Nova Serrana, 3 varas;
XLIII - Oliveira, 1 vara;
XLIV - Pará de Minas, 2 varas;
XLV - Paracatu, 1 vara;
XLVI - Paraopeba, 1 vara;
XLVII - Passos, 1 vara;
XLVIII - Patos de Minas, 2 varas;
XLIX - Patrocínio, 2 varas;
L - Poços de Caldas, 3 varas;
LI - Ribeirão das Neves, 3 varas;
LII - Sabará, 1 vara;
LIII - Santa Luzia, 7 varas;
LIV - São Gotardo, 1 vara;
LV - São Sebastião do Paraíso, 2 varas;
LVI - Sete Lagoas, 4 varas;
LVII - Três Corações, 1 vara;
LVIII - Três Pontas, 1 vara;
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LIX - Ubá, 2 varas;
LX - Uberaba, 2 varas;
LXI - Uberlândia, 8 varas;
LXII - Unai, 1 vara;
LXIII - Varginha, 2 varas;
LXIV - Vespasiano, 2 varas;
LXV - Visconde do Rio Branco, 1 vara.”.
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
“Art. ... - Ficam criadas, para atender ao disposto no art. 42 desta lei,

duzentos e vinte cargos de Juiz de Direito.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivair Nogueira

EMENDA Nº 60
Inclua-se onde convier:
“Art. ... Em toda comarca criada e ainda não instalada, deverá ser

antecipada a instalação dos servidores notariais e de registros
públicos não existentes, no distrito-sede, para funcionamento imediato
na circunscrição territorial estabelecida para a nova comarca, sem
nenhum ônus para o Estado, ficando os novos serviços sujeitos à
fiscalização do Diretor do Foro da comarca atual.

§ 1º - O Governador do Estao, no prazo de sessenta dias contados
da publicação desta lei complementar ou de outra lei que criar
comarca, designará pessoas idôneas e capazes para responderem
pelos referidos serviços, em caráter precário, até o provimento efetivo
da delegação, na forma da lei.

§ 2º - A designação de responsáveis, por tempo indeterminado, não
poderá prejudicar o direito de opção de delegatário efetivo da comarca
atual, de remoção para serviço idêntico, na comarca a ser
desmembrada da sua, consoante o preceito legal.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: Nota-se, facilmente, que a finalidade primacial desta

emenda é colocar, antes da instalação da comarca, ao alcance do
público, a prestação dos serviços notariais e de registro, de grande
importância na realização da justiça.

A realidade orçamentária de nosso Estado tem demonstrado, por
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tradição que as comarcas são criadas e demoram, anos a fio, a ser
instaladas. Nessa espera prolongada e angustiante, que depende da
alocação de recursos oficiais, o cidadão fica privado da prestação
jurisdicional onde mora e trabalha, ficando ainda dependente da sede
da comarca de origem para acesso aos serviços de registros públicos.

Enquanto não se instala a comarca, nada mais justo do que dotar,
imediatamente, essas comunidades de atendimento nos serviços em
que o pode público não efetua despesas para sua prestação. Em mais
de uma unidade de Federação, a exemplo do vizinho Estado de
Goiás, os Municípios são dotados de serviços notariais e de registro,
independetemente de serem ou não sede de comarca.

Nos termos desta emenda, a instalação antecipada de novas
serventias não criará despesa para os cofres do Estado, porquanto a
montagem o equipamento e a manutenção dos serviços corre a
expensas dos delegatários, que auferem emolumentos.

Acresce que a proposta, erigida em lei, só produzirá benefícios para
todas as partes envolvidas no processo, criando empreendimentos e
gerando renda social, por criar alcance imediato do cidadão, em seu
domicílio. Preocupou-se o signatário, por cautela, com o destaque do
direito de opção de remover-se para cargo idêntico, na comarca
desmembrada, já assegurado por lei ao delegatário efetivo da
Comarca de origem.

Nada mais justo do que acolher esta emenda, que gera apenas
benefícios e melhoramento na organização judiciária, estando, de
resto, isenta de qualquer laivo de injuridicidade, já que visa ao
aprimoramento do texto original do projeto.

EMENDA Nº 61
Os §§ 7º e 8º do artigo 10 da Lei Complementar nº 59, de 18 de

janeiro de 2001, modificada pela Lei Complementar nº 85, de 28 de
dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)
§ 7º - Em comarca com mais de duzentos mil habitantes, resolução

da Corte Superior do Tribunal de Justiça poderá estabelecer a
localização de Varas ou Foros Regionais, com área delimitada.

§ 8º - A Comarca de Belo Horizonte conta com o Foro Regional do
Barreiro, no Distrito do Barreiro, e o Foro Regional de Venda Nova, no
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Distrito de Venda Nova, cada um com quatro Varas.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda acrescenta aos §§ 7º e 8º do art. 10 da

Lei Complementar 59 a expressão “Foro Regional”, com o objetivo de
tornar legítima a criação de foros regionais, com a devida
independência administrativa. O § 7º dispõe apenas sobre o
estabelecimento de varas regionais. É preciso acrescentar a este
dispositivo a possibilidade de também se instalar foros regionais.

Por sua vez, o § 8º, em sua atual redação, dispõe que o Distrito do
Barreiro e o de Venda Nova são compostos de quatro varas cada um;
porém, o objetivo é criar nestes dois Distritos, foros regionais, com
independência administrativa e competência absoluta, possibilitando
maior agilidade e eficácia na prestação jurisdicional.

Inúmeros serão os benefícios com a criação de foros regionais em
distritos com mais de 200 mil habitantes. Os cartórios dos respectivos
Distritos, inclusive os cartórios eleitorais, passarão a ser fiscalizados
diretamente pelo Diretor do Foro Regional, que poderá zelar pelo bom
funcionamento dos que se encontrarem sob sua jurisdição.
Atualmente, o Diretor do Foro de Belo Horizonte, localizado no Fórum
Lafayette, não tem condições de fiscalizar todos os cartórios
existentes na extensão territorial da Comarca de Belo Horizonte,
principalmente pelo acúmulo de trabalho. A criação de foros regionais
certamente aliviaria esse excesso. Ademais, os demandantes dos
referidos Distritos não precisariam se deslocar quilômetros até o
Fórum Lafayette, o que facilitaria o acesso à justiça.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares a esta emenda.
EMENDA Nº 62

Os arts. 64 e 65 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de
2001, modificada pela Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro de
2005, ficam acrescidos dos seguintes parágrafos:

“Art. 64 - (...)
§ 3º - A direção dos Foros Regionais do Barreiro e Venda Nova será

exercida por Juiz de Direito titular de Vara dos respectivos Foros,
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, observados os §§ 1º e 2º
deste artigo.”
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“Art. 65 - (...)
§ 3º - As atribuições previstas no § 1º deste artigo serão exercidas

nos Foros Regionais do Barreiro e Venda Nova pelos respectivos
Diretores.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Faz-se extremamente importante a aprovação desta

emenda, que tem por objetivo criar a Direção do Foro Regional do
Barreiro e de Venda Nova. Atualmente, o Foro Regional do Barreiro
está sob a direção do Juiz Diretor do Foro de Belo Horizonte,
localizado no Fórum Lafayette. Assim sendo, não tem condições de
exercer adequadamente suas atribuições em foros regionais mais
distantes, como o do Barreiro. Ressalta-se que as varas de Venda
Nova ainda não foram instaladas.

Faz-se extremamente importante levar a cabo a independência da
Direção do Foro Regional do Barreiro. O Barreiro posui uma
população aproximadamente de 350 mil habitantes, distribuídos em 98
bairros. A população merece um atendimente rápido e eficaz. Para
tanto, é importante que o Juiz do Foro tenha competência plena para
realizar todos os atos necessários ao exercício da justiça.

O Barreiro tem boa definição territorial, economia própria, possui
uma regional da Prefeitura de Belo Horizonte, além de excelente
arrecadação financeira. Se emancipado, o Barreiro seria uma das
maiores cidades de Minas Gerais.

Para se ter idéia, o Foro Regional do Barreiro nem sequer possui
protocolo integrado, dificultando ainda mais a vida dos litigantes.
Qualquer ato administrativo interno que precise ser feito, fica
dependendo da diligência do Diretor do Foro de Belo Horizonte, que já
está abarrotado de afazeres e atribuições.

Sem dúvidas, a independência do Foro Regional do Barreiro iria
trazer inúmeros benefícios para uma justiça mais célere e eficaz. A
prestação jurisdicional seria cada vez melhor, principalmente porque
poderia aliviar a demanda do Fórum Lafayette.

Portanto, conto com o apoio dos ilustres pares a esta emenda.
EMENDA Nº 63

Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:
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“Art. 17 - (...)
Art. 114 - O magistrado terá direito a:
IX - gratificação por cumulação de função.
(...)
§ 5º - Resolução do Presidente do Tribunal de Justiça disciplinará o

pagamento da gratificação por cumulação de atribuições, no valor de
até 15% (quinze por cento) do valor do subsídio, ao magistrado que
for designado, nos termos dos arts. 66 a 73 desta lei, para atender,
concomitantemente, em substituição ou cooperação, em mais de uma
comarca, ou em mais de uma vara na Comarca em que for titular.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: O magistrado, hoje, tem grande sobrecarga física e

psicológica com o acúmulo de trabalho e de funções, não somente
com o deslocamento para substituição e cooperação, ficando sem
contraprestação nesses casos.

Quando substitui ou coopera em sua comarca ou em outra comarca,
além dos seus dispêndios financeiros, que não se restringem somente
ao seu transporte, mas também versam sobre uma coletânea de
despesas advindas do deslocamento, trabalha em dobro sem ser
remunerado pelo serviço.

Há que ressaltar ainda que, entre os predicamentos da magistratura,
está a irredutibilidade dos seus vencimentos, o que certamente
ocorreria com a aprovação do texto na forma apresentada pelo TJMG,
já que o Juiz, em eventuais acúmulos em substituições, cooperações,
etc.; teria que arcar com suas despesas ou parte delas, reduzindo-se,
assim, os seus ganhos. Além disso, não é justo exigir do Juiz que ele
pague para trabalhar ou trabalhe em excesso sem contraprestação.

Os membros do Ministério Público foram beneficiados, com a
mencionada verba na Lei Complementar nº 99. Trata-se, portanto, de
resgatar também a isonomia entre a magistratura e o Ministério
Público, que é um preceito constitucional, aliás, situação inversa do
que ocorre, pois os vencimentos dos membros do Ministério Público é
que deveriam guardar correlação com os vencimentos dos membros
do Poder Judiciário.

Pelo exposto, advindo da proposta somente benefícios para o povo,
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espero contar com a anuência dos nobres colegas parlamentares à
alteração do art. 17, objetivando o direito às verbas.

EMENDA Nº 64
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:
“Art. 35 - (...)
Art. 251 - (...)
§ 3º - Serão criados por lei cargos de Assessor de Juízes vitaliciado,

inclusive os dos Juizados Especiais, independentemente da sua
classificação na carreira, mediante proposta do Tribunal de Justiça a
ser encaminhada à Assembléia Legislativa no prazo máximo de 180
dias da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: Com a implantação do cargo de Assessor de Juiz,

imprimiu-se maior celeridade à prestação jurisdicional, com custo bem
inferior ao de criação de vara.

Trata-se de uma experiência que justifica a sua ampliação, com a
extensão do cargo de Assessor aos demais Juízes.

O Juiz de Direito, independentemente da sua classificação na
carreira, terá direito a um Assessor, cargo de provimento em comissão
e recrutamento amplo, por sua própria indicação.

Justifica-se a criação de cargo de Assessor em lei ordinária para dar
mais celeridade à prestação jurisdicional e reduzir custos do TJMG,
pois com esse expediente poderia evitar a instalação de varas, em
situações específicas.

Pelo exposto, advindo da proposta somente benefícios para os
jurisdicionados, espero contar com a anuência dos nobres colegas
parlamentares para alteração do art. 35, objetivando seja inserido o
parágrafo proposto, para assessoramento dos Juízes e conseqüente
celeridade na prestação jurisdicional.

EMENDA Nº 65
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
Art. 8º - (...)
I - (...)
a) As comarcas que constituem as circunscrições judiciárias
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Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço.
b) As comarcas que são sede de turmas recursais.
(...)
§ 3º - As Comarcas de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Lagoa

Santa, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima e Vespasiano, com sede na
primeira, constituem a Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo
Horizonte.

§ 4º - As Comarcas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, com
sede na primeira, constituem a Circunscrição Judiciária Metropolitana
do Vale do Aço.

§ 5º - Para fins de elevação da classificação da comarca, nos termos
do inciso I, a comprovação do número de habitantes se dará por
estimativa, através de documentos fornecidos pelo IBGE, por
deliberação da Corte.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: A interiorização da entrância especial acompanha os

mais recentes e modernos estudos que visam à atualização do Poder
Judiciário. A Emenda à Constituição n° 45, de 2004,  a propósito,
atendeu ao novo preceito, qual seja o de modernização do Poder
Judiciário, ao permitir a instalação de Câmaras Regionais até mesmo
dos Tribunais de Justiça estaduais.

Portanto, nada mais racional que se conceda ao interior a
possibilidade de alcançar a segunda instância sem a necessidade de
se passar pela Capital, mormente porque apenas 15% da população
mineira reside em Belo Horizonte.

Além disso, há de se considerar que a Justiça Federal, a do
Trabalho e a Militar funcionam por classificação única e anotam
excelentes resultados, sendo esse o caminho ideal para as
magistraturas estaduais, o que já vem ocorrendo em alguns Estados
da Federação, e ainda, que magistratura federal conta 1500
magistrados e tem maior poder de mobilização do que a magistratura
estadual, visto que não existe diferenciação na carreira, tornando os
seus membros mais unidos.

Ocorre, entretanto, que o que aqui se busca é apenas percorrer um
pouco mais o caminho para a definitiva eliminação de degraus na
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carreira, elevando-se, assim, as comarcas-sedes de Grupos
Jurisdicionais dos Juizados Especiais à condição de entrância
especial.

Com isso, privilegiam-se as diversas regiões do Estado, com uma
maior abrangência geográfica, o que já foi objeto de estudo à época
da instalação dos respectivos grupos.

O critério proposto encontra respaldo em estudos já elaborados pelo
TJMG para instalação de turmas recursais.

No caso, é também objeto de proposição a manutenção das
circunscrições judiciárias, com a classificação das suas comarcas
como de entrâncias especiais, pois se trata de uma conquista da
magistratura estadual, e o retrocesso seria inadmissível.

Da mesma forma, a manutenção ou a elevação das comarcas com
250 mil habitantes ou mais, como de entrâncias especiais, é
imprescindível para esse processo de interiorização. Aliás é uma
vocação moderna a equiparação da entrância do interior à da Capital
com o firme propósito de se chegar a entrância única, acompanhando,
assim, os mais recentes e modernos estudos que visam à atualização
do Poder Judiciário.

A interiorização, em última análise, é benéfica para os
jurisdicionados, pois contariam eles não só com a experiência do Juiz,
mas também não teriam que suportar o incômodo de constantes
mudanças dos Juízes, o que desacelera a condução dos processos.

Pelo exposto, e advindo da proposta somente benefícios para o
povo, espero contar com a anuência dos nobres colegas
parlamentares à alteração do art. 4º, objetivando seja promovida a
interiorização da entrância especial.

EMENDA Nº 66
Dê-se ao inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 18 de

janeiro de 2001, de que trata o art. 4º do Projeto de Lei Complementar
nº 26/2007, a seguinte redação;

“Art. 4º (...)
Art. 8º - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial, aquelas com população de duzentos e

cinquenta mil habitantes ou que tenham quinze ou mais varas
instaladas.”.
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Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: No texto enviado pelo Tribunal de Justiça, estão

classificadas como comarcas de entrância especial apenas aquelas
cujos Municípios têm população superior a 250 mil habitantes.
Entendemos que este não deve ser o único critério para que uma
comarca seja classificada como de entrância especial, devendo
também ser levado em consideração o número de feitos de uma
comarca.

Muitas comarcas, cujos Municípios não têm população superior a
250 mil habitantes, têm um número grande de feitos, contando com
mais 15 varas instaladas, o que já seria motivo suficiente para serem
consideradas como de entrância especial. Baseando-se apenas no
critério habitacional, há a possibilidade de se cometer injustiça, uma
vez que um Município que hoje conta com 240 mil habitantes, mas
que tem, por exemplo 16 varas instaladas e com grande número de
feitos não será considerada de entrância especial.

Por isso, nada mais justo do que a apresentação desta emenda ao
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, para cuja aprovação espero
contar com a compreensão dos nobres pares desta Casa.

EMENDA Nº 67
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica assegurado aos conciliadores dos Juizados de

Conciliação o direito a auxílio-transporte, desde que comprovada a
necessidade do uso de transporte para o descolocamento até o
respectivo Juizado.

Parágrafo único - O valor do auxílio de que trata o “caput” deste
artigo seria determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Os conciliadores dos Juizados de Conciliação prestam

um serviço voluntário à sociedade, sem receber nenhuma espécie de
remuneração. Muitos se deslocam para bairros distantes, a fim de
fazer um bem social, e grande parte dos voluntários são pessoas
simples com aptidão para o trabalho de natureza conciliatória. São
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pessoas que doam o seu tempo para disseminar cultura da paz.
Os Juizados de Conciliação foram criados não só para oferecer aos

grupos mais vulneráveis apoio na resolução consensual de seus
conflitos, como também para disseminar a idéia da justiça
conciliatória. Muitas vezes, os Juizados conseguem promover acordos
de forma rápida, eficaz e gratuita, desonerando a Justiça comum e os
Juizados Especiais, que estão abarrotados de processos.

Práticas como essas dos Juizados de Conciliação têm sido
estimuladas pelo Poder Judiciário. Os Juizados funcionam sob os
princípios do respeito à diversidade cultural, social e racial, da ética,
além de ser pautar numa conduta integra e honesta, do compromisso
com a promoção da paz social, e da responsabilidade social. Neste
aspecto, o papel do conciliador é de fundamental importância, uma
vez que ele será o facilitador da resolução consensual dos conflitos.

Para ser um conciliador não é preciso ter qualquer formação técnica
ou especifica. O voluntário deve se sentir motivado a aderir à proposta
do Juizado de Conciliação e estar consciente e preparado para
enfrentar os desafios de suas atribuições.

Portanto, não restam dúvidas quanto ao importante papel que os
Juizados de Conciliação exercem na sociedade, e, menos ainda,
quanto à função nobre dos seus conciliadores.

Certo da sensibilidade dos colegas Deputados, conto com seu apoio
na aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 68
Acrescente-se ao art. 250 o seguinte parágrafo:
“Art. 250 - (...)
§ 5º - E requisito para a investidura em cargo do Oficial de Justiça a

formação universitária oficial, no curso de Ciências Jurídicas.”.
Salas das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: No tocante ao papel do Oficial de Justiça, em nível

federal e estadual é destacada função pública, conforme dispõem o
Código de Processo, Civil Brasileiro, o Código de Processo Penal e
legislações esparsas. São esses servidores responsáveis por cumprir
todas as decisões da Justiça brasileira e materializar a ficção jurídica
contida nas sentenças judiciais. No refrão jurídico, tais servidores são
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conhecidos como “Longa Manus” - mão longa do Juiz. Contidas nos
pré-citados Códigos, estão algumas das funções: buscas e
apreensões, prisões, intimações citações, seqüestros, avaliações,
verificação judicial, penhoras, arrestos, mandados de segurança,
medida liminar de separação de corpos, busca e aprensão de
menores, etc. Como se vê, um conjunto de atividades
desempenhadas pelos Oficiais de Justiça, de complexidade jurídica
efetiva, demandando, para tanto, conhecimento aprofundado nas
diversas áreas do direito brasileiro, pois, muitas vezes, têm que
explicar às partes o conteúdo jurídico das decisões judiciais, dar
esclarecimentos e orientar as pessoas quanto a seus direitos. Os
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso já legislaram
com a finalidade de exigir nos concursos públicos, para ingresso na
carreira de Oficial de Justiça, formação técnica no curso de Direito.

EMENDA Nº 69
Dê-se ao inciso XLIV do art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - (...)
XLIV - Pará de Minas, 3 cargos.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Inácio Franco
Justificação: Faz-se necessária a aprovação desta emenda, que tem

por objetivo a criação de três cargos de Juiz de Direito na Comarca de
Pará de Minas. A demanda judicial nesta comarca vem crescendo
consideravelmente, o que tem acarretado dificuldades para o poder
judiciário em atender a todos os cidadãos com presteza e eficiência. O
número de processos é cada vez maior, tornando a prestação
jurisdicional lenta e calamitosa. O número de Juízes na unidade
jurisdicional deve ser proporcional aefetiva demanda judicial e à
respectiva população.

Assim, na intenção de contribuir para o projeto de lei complementar,
apresento esta emenda e conto com o apoio dos ilustres pares.

EMENDA Nº 70
Dê-se ao inciso LII do art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - (...)
LII - Sabará, 4 cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
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Wander Borges
Justificação: Hodiernamente, a Comarca de Sabará dispõe de duas

varas de competência mista; destarte, dois Juízes, somente,
respondem pelos processos judiciais cíveis e criminais,
compartilhando, ainda, a responsabilidade pelos Juizados Especiais,
Infância e Juventude, direção do Foro, execuções criminais e instância
eleitoral.

O acervo ativo da Comarca, nos últimos 12 meses, atingiu o
quantitativo de 10 mil processos, adicionando-se uma distribuição
mensal de aproximadamente 600 novos processos.

Registre-se, por oportuno, que na Comarca de Passos há um Juiz
para cada 16.600 habitantes, enquanto em Sabará existe um Juiz
para 70 mil habitantes.

Corroborando tais afirmações, verifica-se que hoje estão sendo
designadas audiências para março de 2008 e há processos que
aguardam decisões há mais de 30 anos.

Cumpre frisar que a Comarca de Sabará apresenta elevadíssima
movimentação forense, já que, em decorrência de sua proximidade
com o Município de Belo Horizonte, recebe o influxo da criminalidade
e da desigualdade social, o que repercute no aumento do volume
processual.

Merecem referência, a propósito, os seguintes trechos da matéria
denominada “Excesso de processo, falta de juiz”, publicada no jornal
“Hoje em Dia”, caderno “Minas”, pág. 1, em 27/8/2007:

“Um levantamento da Polícia Militar apontou que, com 140 mil
habitantes, Sabará tem o mesmo número de ocorrências de Santa
Luzia, que tem cerca de 250 mil moradores. Isso se dá, em parte, por
causa da proximidade de Sabará com bairros violentos de Belo
Horizonte, entre eles Taquaril, Alto Vera Cruz, Casa Branca, Goiânia,
e da divisa com Caeté, Santa Luzia e Nova Lima.

'Quando cheguei em Sabará, em 1990, eram em média seis
homicídios por ano, sendo cinco de Belo Horizonte, desovados aqui.
Hoje, 17 anos depois, a média é de dez por mês: 120 por ano. Em
breve não vamos conseguir cumprir a pauta do júri', alertou o juiz
Sérgio Bittencourt Siqueira”.

Ressalte-se, ainda, que comarcas com número de habitantes menor
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que o de Sabará, atualmente detentoras de maior número de varas,
foram beneficiadas pelo Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 com
o aumento do número de cargos de Juiz. Entre elas, se incluem Nova
Lima, Vespasiano, Pará de Minas, Itabira, Paracatu, etc.

É pacífico, assim, que o atual número de Juízes, mesmo com o
acréscimo de um cargo, consoante propõe o projeto, afigura-se
insuficiente para garantir uma maior satisfação do jurisdicionado com
a prestação da tutela jurisdicional, a qual deve ser efetiva e adequada
para garantir a verdadeira proteção aos direitos lesados ou
ameaçados.

Diante de todo o exposto, são inegáveis os benefícios que o
acatamento desta emenda trará à vida dos sabarenses, motivo pelo
qual requeremos o apoio dos nobres colegas à sua aprovação.

EMENDA Nº 71
Suprima-se do art. 44 o inciso III, que dispõe sobre a transferência

do Município de Conceição dos Ouros da Comarca de Paraisópolis
para a Comarca de Cachoeira de Minas.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: Os Municípios de Conceição dos Ouros e Paraisópolis,

de que trata esta emenda, não têm interesse na transferência
proposta, por diversos e relevantes motivos, entre os quais podemos
destacar: o Município de Conceição dos Ouros sempre pertenceu à
Comarcade Paraisópolis, desde sua emancipação em 1949. Há que
que salientar ainda que os profissionais liberais, inclusive os
advogados, que servem aos moradores de Conceição dos Ouros,
residem e possuem seus escritorios, em sua quase totalidade, no
Município de Paraisópolis.

Não bastasse isso, a maioria dos moradores de Conceição dos
Ouros têm parte de suas receitas depositadas nas agências bancárias
situadas em Paraisópolis, pois naquela cidade somente existe uma
agência do Bradesco. Além do mais, torna-se imperativo salientar que
os repasses financeiros, tanto de âmbito estadual, quanto federal, são
depositados também em Paraisópolis.

Diante do exposto, torna-se inquestionável que a transferência
proposta no dispositivo ao final transcrito somente traria transtornos e
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despesas para os moradores do Município de Conceição dos Ouros,
razão pela qual rogo a meus pares a aprovação desta emenda, na
forma ora pleiteada.

EMENDA Nº 72
Inclua-se onde couber:
* -  A tabela referente a “Comarca e Municípios” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 10.7.2008.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: O Município ribeirinho de Matias Cardoso, no Vale do

São Francisco, foi batizado com o nome do célebre bandeirante
paulista que desbravou a região norte-mineira, em sua jornada à
procura de índios e pedras preciosas, e tem parte de seu território
incluído na área do Projeito Jaíba, que é uma prioridade do plano de
metas dos governos federal e estadual em Minas Gerais. Estão
localizados, ali, diversos empreendimentos relacionados ao
agronegócio, e à industrialização da matéria-prima produzida em seu
solo. Com efeito, não é adequado esse Município continuar
jurisdicionado na Comarca de Manga, em virtude de estar vinculado
ao Município de Jaíba, do qual é o prolongamento físico, no maior
perímetro de irrigação da América Latina, que, ao final de sua
implantação, cobrirá 100.000ha de glebas irrigadas. Se Matias
Cardoso permanecer na comarca atual, perdendo a oportunidade de
passar a integrar a Comarca de Jaíba, as empresas nele sediadas
buscarão a prestação jurisdicional em comarca diversa daquela onde
se localiza a maior parte dos empreendimentos econômicos que se
desenvolvem no Projeto Jaíba. Seria, portanto, mais conveniente e
estratégico que a totalidade da área abrangida pelo Projeto Jaíba; cuja
instalação não deverá demorar, integrasse a Comarca de Jaíba, dada
a grande importância política, social e econômica desse celeiro. Essa
integração territorial seria possibilitada com a anexação do Município
de Matias Cardoso à Comarca de Jaíba.

Em face da evidência das vantagens que adviriam da aprovação da
emenda ora apresentada, é oportuno realçar que, sem dúvida alguma,
foram atendidos os altos interesses da comunidade-alvo e
aperfeiçoada a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais.
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EMENDA Nº 73
Altera a redação do art. 42, acrecentando o seguinte inciso:
“Art. 42 - (...)
LXVI - João Pinheiro, 2 cargos;
(...)
Obs: Deve-se no Anexo I da atual LODJ, alterada pela LC nº

85/2005, acrescentar mais 2 Juízes para João Pinheiro, sendo um
desses para o sistema de Juizado.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Almir Paraca
Justificação: A alteração proposta está condizente com o disposto no

art. 93, XIII, da Constituição Federal, modificada pela EC nº 45/2004,
que proclama seja o número de juízes proporcional à demanda judicial
e à respectiva população na unidade jurisdicional. A Comarca de João
Pinheiro possui cerca de 60.000 jurisdicionados e apenas 2 juízes. O
aumento do número de magistrados é, pois plenamente justificável,
especialmente se considerada evolução em perspectiva para os
próximos anos.

A exemplo das outras comarcas que estão sendo contempladas com
novas varas e tendo elevado o número de magistrados, João Pinheiro
reúne os requisitos para a criação de mais vagas e Juiz Titular,
inclusive para Juizado, que não foram propostas no PLC. Ademais,
tem movimento forense suficiente.

O número de distribuições em 2006 foi de 4.922 processos e em
2007, até o presente momento, tem uma média mensal de distribuição
de 419 novos processos, o que vem se agravando dia a dia.

É patente, pois, que com o atual número de Juízes, a comarca está
inviabilizada, o que dificulta o cumprimento de um dos principais
cânones constitucionais, que é o acesso à justiça.

Pelo exposto, como da proposta somente advirão benefícios para o
povo, espero contar com a anuência dos nobres colegas
parlamentares para alteração do art. 42 do projeto de lei, objetivando
o aumento do número de magistrados, por ser de inteira justiça.

EMENDA Nº 74
Revoguem-se os §§ VII e XIII do art. 44.
Passa a integrar o quadro de criação das novas varas e comarcas a
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instalação da 3ª Vara de Família na cidade de Montes Claros.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: O Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 tem por

finalidade reduzir gastos, criar novas comarcas e varas e alterar
algumas comarcas.

O objetivo desta emenda é fazer com que pequenos Municípios não
sofram com essas mudanças, pois a distância causaria um gasto
financeiro muito maior.

Diante do pedido da instalação da 3ª Vara de Família da Comarca
de Montes Claros, informamos que o número de processos parados
nas duas varas em funcionamento é muito grande, e a abertura da 3ª
Vara, que já existe, ajudaria muito no andamento dos processos e
levaria para a população a segurança de resolver seus problemas.

EMENDA Nº 75
Acrescentem-se ao art. 59 da Lei Complementar nº 59, de 2001, os

seguintes parágrafos:
“Art. 59 - (...)
§ 1º - As varas de Fazenda Pública e Autarquias poderão ter

competência, na forma estabelecida em resolução da Corte Superior
do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas cíveis que
envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.

§ 2º - Nas comarcas de entrância especial, dentro do limite de
cargos previstos nesta lei, poderá o Tribunal de Justiça criar varas
especializadas com competência local ou regional para processar e
julgar causas cíveis de natureza ambiental, assim como poderá criar
varas especializadas para processar e julgar conflitos específicos.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Inácio Franco
Justificação: A preocupação com o aquecimento global, o buraco na

camada de ozônio, a escassez de água potável e todos os meios de
agressão à natureza vêm sendo foco de discussão mundial. Esse
debate mundial não pode ficar distante do Poder Judiciário, de modo
que isso recomenda a criação de instrumentos específicos para
responder às necessidades de um meio ambiente saudável para as
gerações futuras. A criação de varas especializadas no âmbito do
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Poder Judiciário tem se demonstrado instrumento eficaz para
responder as necessidades da sociedade. Na esfera ambiental, é uma
necessidade imediata.

As varas comuns cumulativas não dispõem de estrutura técnica para
resolver os conflitos ambientais. O julgador fica incapacitado de
dimensionar o impacto que situações individuais causam no
ecossistema. Além disso, o fracionamento gera decisões divergentes
para situações aparentemente similares, causando desconfiança nos
jurisdicionados.

A criação de juízos especializados para processar e julgar lides de
natureza ambiental, com competência regional, possibilitará melhor
compreensão de situações específicas, especialmente quanto ao
impacto causado no ecossistema da área em que se enquadra.

A mesma máxima se aplica a diversas outras ações que envolvem
coletividades urbanas ou rurais, como ocorre nas lides que envolvem
favelas ou conjunto de favelas, problemas habitacionais e outras mais.
Além disso, haverá certa previsibilidade do pensamento dos órgãos do
Poder Judiciário, permitindo ainda maior integração com os Poderes
Executivo e Legislativo, de modo a possibilitar soluções jurisdicionais
negociadas que favoreçam a instituição de políticas públicas,
evitando-se decisões judiciais divergentes em função de
interpretações conflitantes sobre a mesma questão jurídica.

A especialização dos órgãos do Poder Judiciário já vem sendo
adotada no Poder Judiciário mineiro, onde existem diversas varas com
competência especializada, cujas vantagens para a atividade
jurisdicional é inquestionável.

Espero que esses argumentos evidenciem a importância da criação
de varas especializadas para processar e julgar questões de interesse
da coletividade visando à otimização da prestação jurisdicional em
razão dos efeitos positivos na vida dos cidadãos e principalmente no
que diz respeito à preservação do meio ambiente como forma de
garantia de vida às gerações futuras.

EMENDA Nº 76
Dê-se a seguinte redação ao art. 19 da Lei Complementar nº

59/2001:
“Art. 19 - As vagas por antiguidade na Corte Superior, nas
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respectivas classes, serão providas, mediante ato de efetivação do
Presidente do Tribunal, pelos membros mais antigos do Tribunal
Pleno, conforme ordem decrescente de antiguidade, nas classes a
que pertencerem, observando-se os mesmos critérios nos casos de
afastamentos e impedimento.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Cuida-se da composição e do funcionamento da Corte

Superior, com a observância dos parâmetros estabelecidos pela
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 16, de 30/5/2006.

EMENDA Nº 77
Acrescente-se o seguinte artigo à Lei Complementar nº 59, de 18 de

janeiro de 2001:
“Art. ... - O Tribunal de Justiça do Estado deverá compatibilizar o seu

Regimento Interno aos termos desta Lei, bem como convocar o
Tribunal Pleno para realizar eleições necessárias ao preenchimento
das vagas surgidas na Corte Superior a partir da vigência da Emenda
à Constituição nº 45, em 30 de dezembro de 2004, no prazo de trinta
dias a contar da publicação desta lei.

Parágrafo único - Ficam preservados e mantidos os resultados das
eleições realizadas, observados o disposto nos arts. 18 e 19 desta
lei.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: As regras constitucionais trazidas pela Emenda à

Constituição nº 45, de 30/12/2004, são auto-aplicáveis e de vigência
imediata, tal como determinado pela Resolução nº 16, de 30/5/2006.

EMENDA Nº 78
Dê-se a seguinte redação ao § 6º, suprimindo-se o § 5º, do art. 173

da Lei Complementar nº 59, de 2001:
“Art. 173 - Para a promoção por merecimento, será organizada,

quando possível, lista tríplice, em sessão pública e por voto
fundamentado.

§ 6º - Na falta de quadro comparativo que permita diferenciar os
magistrados inscritos nos critérios objetivos de produtividade, presteza
no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em
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cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, será promovido o
juiz de maior antigüidade na entrância ou no cargo.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Todos os juízes que trabalham corretamente têm igual

merecimento. Qualquer distinção fora dos critérios objetivos de
aferição do merecimento é discriminatória e fomenta apadrinhamento,
que traz desarmonia para a classe e descrédito para a Justiça. Na
ausência dessas regras objetivas, impõe-se a promoção do juiz mais
antigo na entrância ou no cargo, conforme dispõe a Resolução nº 6,
do Conselho Nacional de Justiça, de 13/9/2005, que dispõe sobre a
aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos
Tribunais de 2º grau.

EMENDA Nº 79
Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 64 da Lei Complementar nº

59, de 2001, renumerando-se os demais:
“Art. 64 - A direção do Foro, sede privativa dos serviços judiciais, é

exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de
Justiça ou por Juiz Auxiliar da Corregedoria por ele designado e, nas
comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou, havendo mais de uma
Vara, pelo que for designado bienalmente pelo Corregedor-Geral,
permitida uma recondução.

§ 1º - Nas comarcas do interior com três ou mais Varas, a
designação recairá sobre o nome indicado pela maioria dos Juízes da
Comarca.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Não obstante a competência do Corregedor, o

conhecimento sobre as particularidades da comarca, das aptidões
administrativas dos magistrados ou do seu relacionamento com os
colegas e com a sociedade, pode ser, em razão da distância, limitado
e por vezes equivocado. A escolha nem sempre recai sobre aquele
que deseja exercer o cargo, o qual, na maioria dos casos, não declina
de encargo apenas para evitar constrangimentos.

Assim, deixar que os próprios magistrados escolham o Diretor do
Foro é, além de mais democrático, um grande passo para a melhoria
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da prestação jurisdicional, podendo o escolhido contar com o apoio
dos demais colegas, realizando uma administração conjunta,
descentralizada e eficiente.

EMENDA Nº 80
Dê-se a seguinte redação aos §§ 1º e 4º do art. 13 da Lei

Complementar nº 59, de 2001:
“Art. 13 - São cargos de direção o de Presidente, os de Vice-

Presidente e o de Corregedor-Geral de Justiça.
§ 1º - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de

Justiça terão mandato de dois anos, vedada a reeleição, e serão
eleitos entre os Desembargadores integrantes da Corte Superior, pela
maioria, do Tribunal.

(...)
§ 4º - O Desembargador que tiver exercido cargo de direção por

quatro anos não figurará entre os elegíveis até que se esgotem todos
os nomes da Corte Superior.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O critério da antigüidade para a eleição dos cargos de

direção do Tribunal de Justiça é incompatível com o comando
constitucional que determina a composição de metade do Órgão
Especial mediante eleição. Não se pode conceber que
Desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno para comporem a Corte
Superior sejam inelegíveis.

EMENDA Nº 81
Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao art. 18 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, de que trata o art. 8º:
“Art. 8º - (...)
“Art. 18 - (...)
§ 1º - O mandato de cada membro da metade eleita será de dois

anos, admitida uma recondução.
§ 2º - A eleição será realizada, por votação secreta, entre os

membros do Tribunal Pleno, convocado especialmente para tal
finalidade, sendo inadmitida a recusa do encargo, salvo manifestação
expressa antes da eleição.

§ 3º - O Desembargador que tiver exercido a função de membro
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eleito da Corte Superior por quatro anos não figurará entre os
elegíveis até que se esgotem os nomes do Tribunal, ressalvada a
hipótese de exercício de mandato na qualidade de convocado por
período igual ou inferior a seis meses.

§ 4º - As vagas destinadas à representação dos advogados e
membros do Ministério Público, atendida, quando for o caso, a
alternância prevista no art. 100, § 2º, da Loman, também serão
preenchidas por eleição.

§ 5º - Será considerado eleito o candidato que obtiver maioria
simples dos votos dos membros integrantes do Tribunal Pleno.

§ 6º - No caso de empate na votação, prevalecerá o candidato mais
antigo no Tribunal.

§ 7º - Serão considerados suplentes, na ordem decrescente de
votação, os membros não eleitos.

§ 8º - A substituição do Desembargador que integrar a metade eleita
da Corte Superior, nos afastamentos e impedimentos, será realizada
pelos suplentes na ordem decrescente da votação obtida, mediante
convocação do Presidente do Tribunal, sendo inadmitida a recusa.

§ 9º - Quando, no curso do mandato, um membro eleito da Corte
Superior passar a integrá-la pelo critério da antiguidade, será
declarada a vacância do respectivo cargo eletivo, convocando-se
imediatamente nova eleição para o provimento da vaga.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Cuida-se da composição, eleições e funcionamento da

Corte Superior, com a observância dos parâmetros estabelecidos pela
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 16, de 30/5/2006.

O Judiciário paulista já avançou nessa direção, aprovando por
maioria de votos a ampliação do universo dos Desembargadores que
concorrerão aos cargos de direção do Tribunal de Justiça. Os
integrantes do colegiado poderão ser candidatos aos cargos de
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral.

EMENDA Nº 82
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 15 da Lei

Complementar nº 59/2001, renumerando-se os demais e
acrescentando-se os §§ 2º a 4º:
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Art. 15 - A competência e as atribuições do Presidente, dos Vice-
Presidentes e do Corregedor-Geral de Justiça serão estabelecidas no
Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

§ 1º - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar Juiz de
Direito Auxiliar da Comarca de Belo Horizonte para completar, como
vogal, o quorum de julgamento, quando, por suspeição ou
impedimento de Desembargador, não for possível a substituição por
outro Desembargador.

§ 2º - Vago o cargo de Desembargador ou encontrando-se o titular
afastado por 30 (trinta) dias ou mais, far-se-á a convocação de Juiz de
Direito Auxiliar da Comarca de Belo Horizonte para composição da
Câmara respectiva, observada a ordem decrescente de antiguidade.

§ 3º - Os Juízes de Direto Substitutos em Segundo Grau, durante a
substituição, terão a mesma competência dos membros do Tribunal
de Justiça, exceto em matéria administrativa, ficando vinculados aos
feitos em que tenham lançado visto como relator ou revisor, e, ainda,
se tiverem solicitado vista ou proferido voto, hipótese em que
continuará o julgamento.

§ 4º - Ocorrendo o acúmulo de feitos, o Presidente do Tribunal de
Justiça poderá designar Juízes de Direito Auxiliares da Capital para
cooperação em segundo grau de jurisdição, caso em que atuarão
exclusivamente nos processos acumulados, constantes de relação
específica.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A convocação de Juízes de primeiro grau para servir

em segunda instância é prevista na Loman, sendo prática rotineira e
de excelentes resultados nos diversos Tribunais do País.

A título de exemplo, há previsão na Lei de Organização Judiciária do
Estado de São Paulo de cargos próprios de Juiz de Direito Substituto
de Segunda Instância, classificados na mais elevada entrância. O
Estado do Paraná também tem corpo de Juízes Auxiliares na
Comarca da Capital, de última entrância (juiz substituto em primeiro e
segundo graus), os quais servem em primeira e segunda instância,
nas funções de substituição e cooperação.

Não se pode olvidar, ainda, que há convocação de Juízes de
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tribunais inferiores para servirem no STJ - neste caso convocam-se
Desembargadores Federal e Estadual -, como previsto no art. 56 do
Regimento Interno respectivo.

A propósito, a Desembargadora Jane Silva substitui no STJ,
mediante convocação para o período de 1º/8/2007 até 19/12/2007, o
que é uma honra para nosso Estado. Todavia, o TJMG está
desfalcado e não tem como convocar Juiz para substituí-la, já que
inexiste previsão na Lei de Organização do Judiciário do Estado de
Minas Gerais.

Ademais, a Emenda à Constituição nº 45/2004 determinou a
distribuição imediata dos recursos, bem como suprimiu a possibilidade
de férias coletivas, dificultando sobremaneira os quóruns de
julgamentos, resultando morosidades processuais e procrastinação na
prestação jurisdicional.

Oportuno dizer que a Comarca da Capital já possui quadro próprio
de Juizes Auxiliares, com funções de substituição e cooperação, cujos
magistrados são profissionais experimentados, no último nível da
carreira da primeira instância, com vivências de vários anos no interior
do Estado.

Assim, lógico e razoável aproveitá-los, também, sem acréscimo de
custos ao Poder Judiciário mineiro, nas funções de substituição e
cooperação em segundo grau de jurisdição.

EMENDA Nº 83
Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao art. 117 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, renumerando-se o parágrafo único:
“Art. 117 - Os magistrados terão direito a férias anuais de sessenta

dias, nos termos da Constituição da República.
§ 1º - (...)
§ 2º - As férias individuais poderão ser fracionadas em quatro

períodos de, no mínimo, quinze dias cada.
§ 3º - As comarcas com dois ou mais Juízes remeterão a escala de

férias dos magistrados para a Diretoria da Magistratura, que
organizará a substituição, designando, com absoluta prioridade,
Juízes Substitutos.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
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Justificação: Com o término das férias coletivas, as férias serão
gozadas observando-se o interesse do serviço e do magistrado.

A efetivação da escala e o fracionamento possibilitam melhor
prestação jurisdicional, evitando-se o acúmulo de serviço. A Diretoria
da Magistratura poderá organizar as substituições, nomeando Juízes
Substitutos e evitando que os processos fiquem paralisados
indevidamente e, ainda, que os titulares fiquem indevidamente
sobrecarregados de trabalho quando do retorno das férias.

EMENDA Nº 84
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte inciso LXVI:
“Art. 42 - (...)
LXVI - Vazante, 1 cargo.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Zezé Perrella

EMENDA Nº 85
Inclua-se onde convier o seguinte inciso no art 42:
“Art. 42 - (...)
... - Iguarapé, 2 cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: A emenda ora apresentada tem por escopo mehorar a

prestação jurisidicional na Comarca de Iguarapé, que engloba, além
do próprio Município, a cidade de São Joaquim de Bicas. Os
jurisdicionados têm sofrido as conseqüências do acúmulo de
processos na referida Comarca.

EMENDA Nº 86
Inclua-se onde convier o seguinte inciso no art. 42:
“Art. 42 - (...)
... - Ribeirão das Neves, 5 cagos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: A emenda ora apresentada tem por escopo melhorar a

prestação jurisdicional na Comarca de Ribeirão das Neves. Enquanto
hoje existem no Município quantro presídios, com previsão de
construção de mais cinco unidades, o fórum da comarca tem apenas
uma vara de execução, sendo extremamente necessária a criação de,
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minímo, cinco novos cargos de Juiz de Direito, para suprir a demanda.
EMENDA N° 87

Acrescente-se ao art. 44 o seguinte inciso:
“Art. 44 - (...)
XV - São Francisco do Glória, da Comarca de Carangola para a de

Miradouro.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Esta emenda tem por objetivo atender a uma antiga

demanda da população de São Francisco do Glória: minimizar as
dificuldades enfrentadas para ter acesso à Justiça, em Carangola.

Distantes 45 km um do outro, os referidos Municípios são ligados
por estrada de terra, que, tanto na seca quanto na estação chuvosa,
ameaça a segurança e a saúde de quem por ela é obrigado a
transitar.

Miradouro, para onde se pretende transferir a jurisdição de São
Francisco do Glória, dista apenas 20 km desse Município, por acesso
asfaltado ( a Rodovia Rio-Bahia ), servido por transporte cujo valor da
tarifa é apenas um terço daquele cobrado pelo coletivo que faz o
trajeto para Carangola.

EMENDA Nº 88
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O preenchimento, por remoção, das varas da Comarca de

Belo Horizonte, será feito, alternadamente, entre Juízes titulares de
varas de entrância especial vindos de outras comarcas e os Juízes
auxiliares que estão na Comarca de Belo Horizonte.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: O artigo vem corrigir uma injustiça na carreira da

magistratura e adequar a lei para tornar viva e real a igualdade de
direitos dos Juízes das comarcas de entrância especial do interior com
os de Belo Horizonte, permitindo que os Juízes que já são titulares de
varas há muitos anos na entrância especial fora da Capital possam
pedir remoção diretamente como titulares das varas da Comarca de
Belo Horizonte - pois de igual entrância especial- sem ter que passar
por um regresso na carreira, voltando a Juiz auxiliar e perdendo a
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titularidade de vara.
Isso deve ser previsto para os Juízes que pedem promoção, não

remoção, para a Capital, vindo portanto de entrâncias inferiores, e
jamais ser aplicado quando de um pedido de remoção por quem já é
titular de vara no interior na mesma entrância da Comarca de Belo
Horizonte.

EMENDA Nº 89
Acrescente-se onde convier, renumerando-se os demais incisos:
“Art. 42 – Ficam criados nas Comarcas que se seguem os seguintes

cargos de Juiz de Direito:
Alfenas, 2 cargos;
Poços de Caldas, 4 cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: Setores da sociedade civil organizada, tanto de Alfenas

quanto de Poços de Caldas, têm insistentemente reclamado da falta
de Juízes nessas comarcas, considerando-se o grande número de
feitos processados, dos mais variados tipos.

Atendendo aos clamores dessas localidades, apresento esta
emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, buscando
melhor equacionar a relação do número de Juízes ao número de feitos
das respectivas comarcas. É certo que questões processuais
concorrem para tornar lenta a prestação jurisdicional, mas enquanto
não lograrmos uma reforma no processo, seja civil, seja penal, que
atenda à necessária celeridade na tramitação de feitos, não existe
outra forma de suprir a demanda, pelo amplo acesso ao Judiciário,
que não seja pelo aumento do número de Juízes.

Considerando a pertinência da referida emenda, espera seu
signatário obter dos nobres pares sua aprovação.

EMENDA Nº 90
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte conta com, pelo menos, duas

Varas de Atos Infracionais da Infância e da Juventude.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
André Quintão
Justificação: Em recente visita à Assembléia Legislativa de Minas
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Gerais, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado distribuiu
documento intitulado “Movimentação Processual do Primeiro
Semestre de 2007”, que acusa a distribuição de uma média mensal de
600 processos para a Vara Infracional da Infância e Juventude.

Conforme dados repassados pela MM. Juíza de Direito Titular da
Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, Dra.
Valéria da Silva Rodrigues, e pelo MM. Juiz de Direito Cooperador da
Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, Dr.
José Honório Resende, apresentamos a atual situação da única Vara
de Atos Infracionais da Infância e da Juventude de Belo Horizonte,
iniciando pela estrutura organizacional e funcional para, em seguida,
abordarmos a movimentação forense e os trabalhos desenvolvidos,
por meio de dados estatísticos colhidos do Siscom, que espelham
essa realidade, para afinal sugerirmos as mudanças que se fazem
necessárias para o integral cumprimento das normas internacionais e
nacionais que regulam os direitos e deveres das crianças e
adolescentes.

A Vara de Atos Infracionais da Infância e da Juventude de Belo
Horizonte foi criada pela Resolução nº 431, da Corte Superior do
Tribunal de Justiça, em 2 de abril de 2004, e tem a seguinte estrutura
organizacional:

Estrutura Organizacional da Vara de Atos Infracionais da Juventude
de Belo Horizonte:

Juízo da Vara Infracional: 1 Juiz Titular e 1 Juiz Cooperador.
Secretaria da Vara Infracional: 1 Escrivã e 13 servidores efetivos.
Setor de Execução de Medidas Sócio-Educativas: 4 servidores

efetivos.
Comissários Lotados na Vara Infracional: 39 que trabalham no setor

de acolhimento, sindicância, etc.
Setor de Atendimento e Acompanhamento das Medidas Sócio-

Educativas Restritivas de Direito: 10 assistentes sociais e 3
psicólogas.

Setor de Atendimento e Acompanhamento das Medidas Sócio-
Educativas Privativas de Liberdade: 5 assistentes sociais e 2
psicólogas.

Atualmente, possui o seguinte movimento mensal forense:
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Distribuição: média de 900 inquéritos e 300 processos de execução
ao mês.

Processos de conhecimento: 10.057 em andamento.
Processos de execução: 3.336 em andamento.
Audiências realizadas: média de 750 ao mês.
Essas audiências dividem-se em 100 audiências de conhecimento e

650 de apresentação. Das audiências de apresentação, 160 são de
adolescentes acautelados e o restante de adolescentes em liberdade.

Desse trabalho, resulta a aplicação de 60 medidas sócio-educativas
em meio fechado e 150 medidas em meio aberto. O restante é
dividido em concessões de remissão extintiva e remissão com
advertência.

Destaca-se que, apesar do imenso volume de audiências, os
adolescentes acautelados são ouvidos em audiência de apresentação
num prazo máximo de 20 dias de acautelamento. Havendo
necessidade de instrução, isso é feito, com segurança, no prazo de 45
dias e, nesse prazo, também é proferida a sentença de mérito. Para
os adolescentes em liberdade, a contar da representação, no máximo
em 4 meses, já e feita a audiência de apresentação e solucionado o
processo.

É possível a designação de um número elevado de audiências de
apresentação, forçando a pauta além do limite razoável, porque, por
levantamentos estatísticos, constatou-se que o comparecimento do
adolescente a essas audiências situa-se em torno de 40%. Para se
chegar a esse estágio foi preciso trabalhar com muita objetividade e
muito planejamento. Ocorre que, apesar de todos os esforços
empenhados, seja pelos magistrados, seja pelos serventuários, não
está sendo cumprido com eficiência e efetividade o que preconizam as
normas legais que regulam os direitos e deveres das crianças e dos
adolescentes, ou seja, desenvolvimento pessoal e educacional o mais
isento possível do crime e da delinqüência.

Por possuir um rito processual específico, onde se demanda do
Poder Judiciário celeridade, imediatismo na apreciação dos processos
afetos aos atos infracionais praticados por adolescentes, onde o prazo
para julgamento de um processo é de apenas 45 dias, contados da
data da apreensão, constata-se que o atual número de Juízes e
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serventuários não é suficiente para alcançar o resultado almejado, ou
seja, a imediata intervenção educativa, visando a sua reinserção no
seio familiar e social, a fim de que não volte mais a delinqüir.

Cumpre ainda ressaltar que a intervenção imediata do Judiciário se
faz necessária,já que o adolescente, por ser pessoa em condição
especial de desenvolvimento, não pode aguardar um ano ou mais por
uma decisão judicial, visto que todo o caráter pedagógico será em
vão. O adolescente não seria capaz de compreender que está
recebendo uma medida sócio-educativa por um fato que cometeu há
dois anos atrás.

Assim, o quadro de Juízes e servidores da Justiça da Infância e da
Juventude deverá refletir as diversas características dos jovens que
entram em contato com o sistema, permitindo satisfazer às diversas
necessidades dos jovens e que sirvam de marco de apoio para velar
pelo seu desenvolvimento pessoal e social, reduzindo os motivos,
necessidades e oportunidades de cometer infrações ou condições que
as propiciem.

Conforme o quadro demonstrativo abaixo, o Município de Belo
Horizonte tem hoje 715.956 adolescentes, para apenas uma vara de
atos infracionais, enquanto para a população adulta são destinadas 22
varas criminais, além do juizado especial criminal. Importante ressaltar
que a média mensal de inquéritos distribuídos na justiça comum para
estas varas corresponde ao mesmo número encaminhado apenas
para uma única vara de atos infracionais.

* -  A tabela referente a “População por Capital - Residentes Juvenis
e Número de Varas da Infância e Juventude” foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.7.2008.

A exposição mostra a necessidade premente de transformar o já
existente Setor de Execução de Medidas Sócio-Educativa em Vara de
Execução de Medidas Sócio-Educativas - cuja estrutura de fato já
existe -, nos mesmos moldes da já existente Vara de Execuções
Penais, visto que só neste setor tramitam 3.336 processos. Permitir-
se-á estabilizar um magistrado para cuidar dos assuntos que a
envolvem, com condições de planejar a forma de atuação. Só assim
será possível perceber como se comporta o fenômeno do ato
infracional na Capital e conferir celeridade na atuação do Poder
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Judiciário. O que se espera, assim, primeiro, é que esse esforço não
seja perdido, com modificações desnecessárias como acréscimo de
competências sem relação com a especialização da vara.

Para conferir-se ao adolescente efeito máximo ao princípio da
prioridade especial em Belo Horizonte, como já ocorre em outros
Estados da Federação (ver quadro demonstrativo), é necessário que
todo adolescente que seja apresentado à Justiça da Infância e da
Juventude por apreensão em flagrante, e aquele que não permanecer
acautelado, tenha, de imediato, já resolvida a sua situação. O efeito
imediato é que os 60% dos adolescentes ausentes deixaram de
existir. Isso somente será possível com a instalação de pelo menos
uma segunda vara de atos infracionais, composta também de um Juiz
titular e um Juiz cooperador. Tudo isso com acréscimo proporcional da
estrutura administrativa, que já está comprometida, necessitando de
servidores, principalmente pelo desligamento dos “terceirizados”. O
que se quer é uma divisão razoável de trabalho para o alcance, no
momento, de uma eficiência há longos anos sonhada e muito próxima
da realidade.

Tendo em vista a relevância da matéria e seu respaldo jurídico,
confiamos na incondicional aprovação desta proposta pelos
parlamentares desta Casa.

EMENDA Nº 91
Suprimam-se os arts. 29 e 47, remunerando-se os demais, e dê-se

ao art. 30 a seguinte redação:
“Art. 30 - O ‘caput’ do art. 196 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 1º e passando seu parágrafo único a vigorar como
§ 2º:

‘Art. 196 - Haverá seis Auditorias Militares no Estado de Minas
Gerais sediadas no Município de Belo Horizonte.’.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 92
O art. 76 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001,

modificada pela Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro de 2005,
fica acrescido dos seguintes incisos:
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“Art. 76 - (...)
I - Os 21 jurados convocados para a sessão do Júri farão jus a

auxílio-transporte para custear as despesas de deslocamento entre a
residência e o Tribunal do Júri.

II - Os sete jurados que compuserem o Conselho de Sentença terão
direito a auxílio-refeição, sem prejuízo do direito ao auxílio-transporte.

III - Os valores do auxílio-transporte e do auxílio-refeição serão
definidos em norma interna do Tribunal de Justiça, de acordo com a
realidade de cada comarca.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O jurado é o leigo do Poder Judiciário dotado de notória

idoneidade, de conduta moral correta e capacidade intelectual.
Quando investido no Conselho de Sentença, ao jurado incumbe
decidir em nome da sociedade sobre a existência de um fato, sua
respectiva autoria, circunstâncias que justificam ou isentam de pena o
réu, bem como agravantes e atenuantes.

A função dos jurados num julgamento popular é essencial e constitui
a melhor maneira de se verificar a culpabilidade do réu. Em tempos
passados a tarefa de ser jurado em um plenário era motivo de grande
orgulho e satisfação para as pessoas. Com o passar do tempo isso foi
se modificando e a instituição do Júri acabou caindo em descrédito,
chegando a ponto de ser vista como um pesado fardo a ser suportado
pelos jurados.

É pública e notória a precariedade das instalações físicas dos
plenários, principalmente nas cidades do interior, que geralmente
funcionam em prédios antigos, mal projetados, ou seja, totalmente
desconfortáveis. Outro fator importante é a ausência de ajuda
financeira, haja vista que há julgamentos que demoram horas e os
jurados não têm direito a nenhum auxílio-refeição e muito menos ao
auxílio-transporte para se deslocarem de sua residência até o Tribunal
de Júri. Os jurados, em sua grande maioria, já não sentem nenhuma
satisfação em integrar um conselho de sentença.

A aprovação da emenda em tela faz-se extremamente importante,
em virtude do ilustre papel dos jurados na sociedade, pois estes,
quando investidos da função, decidem em nome da coletividade. É,
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portanto, o júri expressão eminentemente democrática e intérprete da
vontade do povo.

Assim sendo, na intenção de contribuir para o projeto de lei, peço
licença ao seu autor para acrescentar esta emenda e conto com o
apoio dos ilustres pares na sua aprovação.

EMENDA Nº 93
Insira-se onde convier o seguinte inciso ao art. 44:
“Art. 44 - (...)
... - Alto Caparaó, da Comarca de Espera Feliz para a de

Manhumirim;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Durval Ângelo
Jusficação: A emenda ora apresentada tem por escopo inserir o

Município de Alto Caparaó na Comarca de Manhumirim e reitrá-lo da
jurisdição da Comarca de Espera Feliz. A distância que separa as
cidades de Alto Caparaó e Manhumirim é de apenas 20km, enquanto
Espera Feliz está a 50km de distância da Comarca de Alto Caparaó. É
importante ressaltar que Espera Feliz tem apenas 1 vara sem Juiz
titular, acumulando cerca de 4 mil processos, enquanto Manhumirim
conta com dois Juízes e dois Promotores lidando com apenas 2100
processos em tramitação.

EMENDA Nº 94
Acrescentem-se o inciso LXVI ao art. 42 e o § 3º ao art. 45, a seguir

redigidos:
“Art. 42 - (...)
LXVI - Barão de Cocais, 1 cargo.
“Art. 45 - (...)
§ 3º - A Comarca de Barão de Cocais passa a integrar a segunda

entrância, procedendo-se à alteração correspondente no Anexo I da
Lei Complementar nº 59, de 2001.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Mauri Torres
Justificação: A criação de mais um cargo de Juiz de Direito,

destinado à Comarca de Barão de Cocais, decorre da comprovada
necessidade de agilização nos serviços de Justiça naquela localidade.
Tramitam atualmente na Comarca de Barão de Cocais cerca de 8.000
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processos e um grande número de novos outros são iniciados
mensalmente. Esses números justificam, tecnicamente, a alteração
proposta. Assim, esperamos que a emenda ora apresentada, que
conta com o apoio do poder público local e da população cocaiense,
seja aprovada pelos nossos ilustres pares.

EMENDA Nº 95
Dê-se a seguinte redação ao inciso XXII do art. 42:
“Art. 42 - (...)
XXII - Governador Valadares, 4 cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Comarca de Governador Valadares, de entrância

especial, por contar com população superior a 250 mil habitantes, é
composta pelos Municípios de Governador Valadares, Alpercata, Frei
Inocêncio, Matias Lobato e, agora, está prevista a inclusão de Marilac,
conferindo prestação jurisdicional a 270 mil habitantes, numa área
territorial de 3.318km², segundos dados do IBGE, censo 2001.

A média mensal de distribuição de processos demonstra que essa
estrutura é insuficiente e incompatível com as necessidades da
Comarca. A título de exemplificação, segundos dados estatísticos de
2006, as três Varas Criminais da Comarca contam com um acervo de
cerca de 12 mil processos, com distribuição média superior a 152
feitos por Vara, mensalmente. Em 2007, essa média ultrapassou os
160 feitos. Nas sete Varas Cíveis, o acervo atinge 22.500 processos,
com distribuição média superior a 153 processos por mês. Em 2007
esta média é superior a 180 processos por mês. Nos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais o acervo é de 8.400 feitos, com
distribuição média superior a 800 processos por mês. Em 2007, essa
média superou os mil processos por mês

Distribuição média por Vara, muito superior àquela prevista no § 11
do art. 10, a que se refere o art. 5º do projeto, a saber: 100 processos,
para instalação de vara e 160 processos para cada Juiz, em se
tratando de unidade jurisdicional do Sistema de Juizados Especiais.

Propomos, portanto, destinar a Comarca de Governador Valadares
tratamento pelo menos semelhante ao que foi conferido a Comarca de
Uberaba, que conta população equivalente (266 mil habitantes),
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incluindo-se na lei a previsão de mais 4 Juízes de Direito, totalizando
20, inferior ao previsto para Uberaba, que contará com 22.

EMENDA Nº 96
Dê-se ao inciso LXII do art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - (...)
LXII - Unaí, 2 cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Delvito Alves
Justificação: Na Comarca de Unaí atuam aproximadamente 134

advogados, sendo ela integrada pelos Municípios de Unaí e Cabeceira
Grande. A Comarca conta hoje duas varas cíveis, uma vara do
Juizado Especial Cível e uma vara de execuções criminais. O texto
oferecido à apreciação desta Casa prevê a criação de mais um cargo
de Juiz e, conseqüentemente, de mais uma vara. Existem atualmente
aproximadamente 22.455 processos, assim distribuídos: 2.310
Juizado Especial (Cível e Criminal); 16.663 Justiça Comum, sendo
8.516 (cíveis e criminais) em tramitação na 1ª Vara e 8.147 (cíveis e
criminais) na 2ª Vara; 1.915 processos de execução; 574 processos
da infância e da juventude e 993 cartas precatórias. Considerando que
a Comarca conta quatro Juízes (um da 1ª Vara, um da 2ª Vara, um do
Juizado Especial e um da Vara de Execuções Penais), tem-se que a
média de processos para cada Juiz é 5.613; entretanto, em razão
dessa expressiva quantidade de processos, impõe-se a instalação de
pelo menos duas varas na Comarca (e não apenas uma), de modo a
assegurar uma melhor e mais eficaz prestação jurisdicional. Em
termos organizacionais, é impossível que apenas um Juiz se
responsabilize por milhares de processos, tornando a atuação da
Justiça lenta e extremamente lesiva aos interesses dos cidadãos e, o
que é pior, incapaz de solucionar os conflitos existentes no seio da
comunidade. A morosidade da atuação do Poder Judiciário, a par de
ferir o princípio de acessibilidade à prestação jurisdicional, produz
como resultado prático a sensação de injustiça e cria enorme
insegurança jurídica, fazendo com que o cidadão comum não confie
na competência de o Estado entregar a cada um o que é seu. Essa
lentidão torna a justiça verdadeira injustiça qualificada e causa enorme
prejuízo ao Município. Ao propor a criação de mais uma Vara na
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Comarca de Unaí, além da que já consta no projeto, estamos
convictos dessa necessidade e de que a nossa proposta anda “pari
passu” com o espírito que norteia asalterações perseguidas pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

EMENDA Nº 97
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica criada mais uma Vara na Área de Execuções Penais

no Município de Montes Claros.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Carlos Pimenta

EMENDA Nº 98
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica criada a 2ª Vara na Comarca do Município de

Capelinha.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Carlos Pimenta

EMENDA Nº 99
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte inciso:
“Art. 42 - (...)
... - Viçosa, 2 cargos.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Djalma Diniz
Justificação: A Comarca de Viçosa, que abrange, também, os

Municípios de Cajuri, Canaã, Coimbra, Paula Cândido e São Miguel
do Anta, possui quatro Juízes, para três Varas Judiciais sendo duas
Cíveis e uma Criminal, e um Juizado Especial de Pequenas Causas
para atender a uma população aproximada de 106 mil pessoas.

Recentemente, o Tribunal de Justiça construiu um novo e moderno
prédio-sede para abrigar o Fórum, orçado em mais de
R$2.000.000,00, com capacidade para abrigar até sete Varas.

A criação de novas varas judiciais é uma antiga reivindicação da
população daquela comarca, cabendo esclarecer que o espaço
destinado às três novas varas, com instalações para Gabinetes, salas
de audiências e Cartórios, atualmente está ocioso.

A criação de varas ou cargos de Juízes nas comarcas deve passar
por um estudo mais aprofundado, levando-se em conta não só o
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número de habitantes a serem atendidos, mas principalmente a
correlação da demanda da população, traduzida pelo número de
causas protocoladas, o número de processos pendentes e o número
de processos julgados ou baixados na comarca. Pode-se pensar na
criação de um índice de produtividade como fator de quantificação de
ações e serviços que possam auxiliar na determinação do número de
Juízes ou varas necessárias em cada comarca.

Verifica-se, ao estudar o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007,
que o Tribunal de Justiça parece optar pela criação de cargos de
Juízes em algumas comarcas, somente pela análise do número total
de processos. Detecta-se uma priorização contábil dos processos
pendentes, deixando o número de processos julgados ou baixados em
segundo plano.

Por esse parâmetro, vemos Comarcas com muitos processos,
tendo-se a impressão de que ela precisa realmente de mais Juízes ou
varas. Porém, se verificarmos aquelas comarcas onde os Juízes têm
uma produtividade acima da média, com maior número de processos
julgados ou baixados, teremos um menor número de processos
pendentes no balanço final da “frieza total dos números”. Assim,
parecerá que a comarca não necessita de um maior número de Juízes
ou varas, situação que penaliza algumas comarcas.

Vejamos o seguinte exemplo: conforme informações repassadas
pela Câmara Municipal da Viçosa, em 2006, na Primeira Vara Cível de
Viçosa, foram distribuídos 2.098 novos processos. No mesmo período,
foram julgados na referida vara: 3.190 processos, com a previsão de
2.554 processos para o ano de 2007. Por aí, podemos visualizar uma
maior produtividade dos Juízes daquela comarca.

Ao analisarmos o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, verifica-
se que outras comarcas, embora com número populacional
semelhante ou pouco acima da Comarca de Viçosa “mereceriam”
ganhar novas varas ou cargos de Juízes, como é o caso, por exemplo,
da Comarca de Ubá, que possui 115 mil habitantes e de conformidade
com o inciso LIX, do art. 42, terá mais dois novos cargos de Juiz, cujo
número de processos não supera o da Comarca de Viçosa, pois,
baseando-se também em informações da Câmara de Viçosa, as duas
Varas Cíveis de Ubá receberam, juntas, em 2006, 4.509 novos
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processos, enquanto Viçosa recebeu 4.129 (diferença de apenas
9,15%); a Vara Criminal de Ubá recebeu 1.570 novos processos e a
de Viçosa 1.536, ou seja, 9,7%; e, para terminar o comparativo:
somente o Juizado Especial Cível de Ubá superou o de Viçosa,
porque foram 2.967 processos cíveis e 1.946 criminais, contra 1.006
cíveis e 1.056 criminais na Comarca de Viçosa. Assim, o ingresso de
novos processos na Comarca de Ubá não superou significativamente
a Comarca de Viçosa (média de +9%), porém, foram baixados muito
menos processos em Ubá do que em Viçosa, o que dá a impressão
de que aquela Comarca possui movimento processual mais
significativo.

Esta proposição, além de atender aos justos anseios da população
da Comarca de Viçosa, lança, também, o desafio de propor ao Poder
Judiciário a iniciativa de ouvir previamente os cidadãos atingidos por
suas decisões. Os Poderes Executivo e Legislativo submetem os seus
componentes à aprovação das urnas a cada eleição, e promovem,
respectivamente, o debate do seu Orçamento Financeiro e as
Audiências Públicas quando de matérias polêmicas. Assim, o Poder
Judiciário poderia ampliar o espaço de debate com a comunidade ao
propor mudanças em sua estrutura, no intuito de alcançar um
consenso e propiciar melhorias no seu atendimento, fundamentos
primordiais da democracia.

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos nobres
pares desta Assembléia Legislativa, solicito a aprovação desta
proposição.

EMENDA Nº 100
Dê-se ao inciso LXI do art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - (...)
LXI – Uberlândia, 10 cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Tendo em vista o novo parâmetro utilizado pelo

Tribunal de Justiça do Estado para a instalação de unidade
jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, a saber, a
distribuição média mensal de 160 processos para cada Juiz de Direito,
cabe ressaltar que essa distribuição nos Juizados Especiais da
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Comarca de Uberlândia é de 1984 processos mensais, o que implica
cerca de 496 novas ações para cada uma das quatro unidades
jurisdicionais hoje existentes.

Diante do elevado número de processos que tramitam nos Juizados
Especiais da mencionada comarca, torna-se necessária a criação de,
pelo menos, 10 cargos de Juiz de Direito, diferentemente do que
consta a proposição original encaminhada pelo Tribunal de Justiça, a
qual prevê a criação de apenas oito cargos de Magistrado.

Constamos, pois, com a sensibilidade e o apoio dos nobres colegas
deste Parlamento para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 101
Dê-se ao inciso V do art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - (...)
V - Belo Horizonte, 73 cargos, sendo 56 titulares de vaga,

presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: Desde a promulgação da Constituição da República de

1989, a demanda jurisdicional vem aumentado consideravelmente,
sendo certo que os grandes centros urbanos são os grandes
causadores dessa elevação no número de feitos jurisdicionais.

A capital mineira não está à parte deste fenômeno, o que vem
requerendo investimentos e atitudes proativas para implementar a
qualidade e a eficiência na prestação jurisdiional.

Prova disso é que o projeto original enviado a esta Casa Legislativa
pelo Poder Judiciário mineiro traz em sua redação a pretensão de ver
criados em Belo Horizonte mais 71 cargos de Juiz de Direito. No
entanto, ao que parece, dos cargos a serem criados, nenhum
contemplará a implantação de novas varas de precatórios cíveis.

É por esta razão que se apresenta esta emenda, que tem o objetivo
de, em vez de criar 71 novos cargos, criar 73 novos cargos de Juiz de
Direito para a Capital, a fim de que 2 desses novos cargos sejam
direcionados à criação de duas novas varas de precatórios cíveis.

É certa a necessidade da criação desses novos cargos afetos à
instalação de novas varas de precatórios cíveis, face ao acúmulo de
processos hoje existentes na vara única responsável por tais feitos,
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sem considerar o seu crescente aumento.
A título de exemplo, somente nos meses de julho a outubro de 2007,

foram distribuídas na Comarca de Belo Horizonte 14222 cartas
precatórias cíveis, o que nos leva a uma média superior a 3500 cartas
precatórias por mês..

Fica claro, assim, a necessidade de criação de tais varas para a
tramitação desse tipo de expediente que, uma vez não realizado no
tempo e no modo devidos, pode trazer conseqüências para inúmeros
processos em todas as comarcas do Estado e até mesmo do País,
razão pela qual se busca apoio para a emenda aqui apresentada.

EMENDA Nº 102
Acrescente-se ao art. 42 a criação da 2ª Vara na Comarca de

Campos Gerais.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: A Comarca de Campos Gerais, em face do volume de

processos, comporta a instalação da 2ª Vara, para melhor atender à
população, agilizando as demandas judiciais. Assim, aguardo a
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 103
Inclua-se, onde couber,
“Fica criada uma vara da Fazenda Pública na Comarca de Montes

Claros.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Carlos Pimenta
Justificação: Hoje, Montes Claros conta com uma população de mais

de 320 mil eleitores. As varas da Fazenda Pública já não suportam a
demanda, que cresce de forma acelerada. A criação de mais uma
vara chega em momento apropriado para desafogar o Judiciário, de
modo a que dê prosseguimento aos bons serviços que presta na
região Norte do Estado.

EMENDA Nº 104
Inclua-se, onde couber:
“Fica criada uma vara do Juizado Especial Cívil na Comarca de

Montes Claros.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
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Carlos Pimenta
Justificação: O Juizado Especial Cível, do qual se espera total

celeridade processual, devido ao seu procedimento sumário,
encontra-se com carga excessiva de processos, causada pela
crescente demanda na Comarca de Montes Claros.

Ao contrário do que deveria ocorrer, isso o torna mais lento que a
Justiça comum, fazendo com que muitas pessoas acabem por buscar
o serviço desta. A criação de mais uma vara do Juizado Especial, com
certeza, vai agilizar o atendimento à crescente demanda.

EMENDA Nº 105
Inclua-se, onde couber:
”Fica criadas duas varas da criminais na Comarca de Montes

Claros.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Carlos Pimenta
Justificação: A demanda na cidade pólo de Montes Claros, em suas

duas varas criminais, tem aumentado muito a demanda nos últimos
tempos. Hoje, com mais de 320 mil habitantes no Município, as duas
varas específicas não suportam toda essa demanda, o que
compromete os resultados, fazendo-se necessária a criação de duas
novas varas criminais na Comarca.

Hoje, Montes Claros ocupa a 5ª posição entre as cidades mais
violentas do Estado, e, sem que haja um trabalho completo e eficiente
por parte do Judiciário, a possibilidade de se agravar esse índice
negativo é muito grande.

EMENDA Nº 106
Dê-se ao inciso LVII do art. 42 a seguinte redação, remunerando-se

os demais:
“Art. 42 - (...)
LVII - Téofilo Otôni, três cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Getúlio Neiva
Justificação: No escopo de aprimorar o exercício da função

jurisdicional no terrítório mineiro, o Projeto de Lei Complementar nº
26/2007 propõe a criação de 210 cargos de Juiz de Direito em várias
comarcas do Estado, a par de outras alterações substanciais.
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Entretanto, não há no projeto previsão explícita de ampliação do
número de magistrados ou varas judiciais na Comarca de Teófilo
Ôtoni, não obstante o considerável número de processos que ali
tramitam.

Ora, a eficiência do Judiciário depende, em grande parte, do
aumento do quantitativo de Juízes que atuam nas comarcas, de modo
a tornar mais célere o andamento dos processos e trazer mais
segurança aos jurisdicionados. Estes têm direito constitucional
assegurado à “razoável duração do processo e aos meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”, nos termos do art. 5º,
LXXVIII, da Constituição da República, o qual foi introduzido pela
Emenda à Constituição nº 45, de 2004.

Diante disso, valemo-nos desta emenda para propor a criação de
três cargos de Juiz de Direito na Comarca de Teófilo Ôtoni, no escopo
de atender à demanda jurisdicional.

Esperamos contar com o apoio dos nobres colegas desta Casa com
vistas à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 107
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial, aquelas com população de cento e oitenta

mil ou mais habitantes;
II - de segunda entrância, aquelas com até cento e oitenta mil

habitantes e duas ou mais varas;
III - de primeira entrância, aquelas com um só Juiz.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Getúlio Neiva
Justificação: A emenda em questão tem o propósito de modificar a

classificação das comarcas de modo a enquadrar na entrância
especial as comarcas com população igual ou superior a 180 mil
habitantes, entre as quais se destacam as de Divinópolis, Santa Luzia
e Teófilo Otôni. Esta comarca possui grande número de processos em
tramitação e abrange os Municípios de Ataléia, Ladainha, Novo
Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão e Poté, além da sede
da comarca, que é o Município de Teófilo Otôni. Conseqüentemente,
não nos parece justo e razoável que uma comarca tão movimentada e
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com população expressiva continue integrando a segunda entrância,
tal como previsto no projeto original. A nosso ver, apenas as comarcas
com população inferior a 180 mil habitantes e com duas ou mais varas
devem permanecer nessa categoria.

Dessa forma, e tendo em vista o aprimoramento da função
jurisdicional no território mineiro, contamos com o apoio dos nobres
colegas deste Parlamento à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 108
Acrescente-se ao art. 44 o seguinte parágrafo único:
“Art. 44 - (...)
Parágrafo único - Fica transferida para o Município de Virgolândia a

sede da Comarca de Coroaci, composta pelos Distritos Judiciários de
Coroaci, Nacip Raydan e Virgolândia.”

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: O Município de Virgolândia está localizado na região do

Vale do Rio Doce, com uma população de 5.724 habitantes e uma
área de 282 km², segundo estatísticas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas – IBGE.

A Constituição Federal de 1988 prevê entre seus princípios
constitucionais o acesso à Justiça. Para tanto, é necessário que a
população primeiramente tenha o acesso físico à justiça. Entre os
Municípios que compõe a Comarca de Coroaci, o Município de
Virgolândia possui a melhor localização geográfica, pois se encontra
entre Coroaci e Nacip Raydan.

A região é conhecida pelas suas estradas montanhosas e de difícil
acesso. Deste modo, pretende-se privilegiar os moradores dos
Municípios de Nacip Raydan, Virgolândia e Coroaci com a
transferência da sede da Comarca para o Município de Virgolândia,
em virtude da proximidade com ambos Municípios.

EMENDA Nº 109
Fica suprimida a alínea “c” do art. 5º da Lei Complementar nº 59, de

2001, a que se refere o art. 3º do Projeto de Lei Complementar em
epígrafe.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Carlin Moura
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Justificação: A emenda tem por objetivo garantir a possibilidade de
efetiva instalação das novas comarcas criadas e que ainda não foram
instaladas.

O egrégio Tribunal de Justiça encaminhou proposta alterando os
critérios objetivos para instalação dessas comarcas, sendo que, entre
os requisitos, encontra-se a necessidade de uma estimativa justificada
de distribuição média de, no mínimo, cem feitos judiciais por mês.

Para elaboração de um requisito dessa natureza seria necessário
que o Tribunal apresentasse estudo técnico justificando a necessidade
dessa quantidade de distribuição de processos, que totaliza 1200
novos processos por ano.

Ademais, o termo utilizado, “distribuição” de processos, refere-se
apenas aos novos processos, não sendo computados aqueles que já
se encontram em trâmite e cuja discussão ainda não encerrou. Tal
critério não encontra respaldo na legislação vigente, tampouco está de
acordo com os princípios constitucionais e direitos fundamentais
previstos em nossa Constituição.

Desta forma, trata-se de uma forma de inviabilizar a instalação das
novas comarcas, de tal forma que sua supressão é imprescindível
para garantia do acesso à Justiça por toda a população.

EMENDA N° 110
Dê-se ao “caput” do art. 184-B, de que trata o art. 29 deste projeto, a

seguinte redação:
“Art. 29 - (...)
Art. 184-B - A administração da Justiça Militar de primeiro grau far-

se-á pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em
seis auditorias, sendo três já existentes na Capital deste Estado e três
propostas no texto original do projeto para cidades do interior de
Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: De acordo com o art. 29 do Projeto de Lei

Complementar n° 26/2007, de autoria do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, “Fica acrescentado ao título I, do livro IV, da
Lei Complementar nº 59, de 2001, o seguinte art. 184-B: ‘O território
do Estado será dividido em quatro Circunscrições Judiciárias Militares,
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para fins de administração da Justiça Militar de Primeiro Grau’. Sendo:
“§ 1° - Em cada uma das circunscrições judiciárias militares do

Estado haverá uma auditoria, ressalvando-se o disposto no § 2°.
§ 2° - Na 1° Circunscrição Judiciária Militar, com sede em Belo

Horizonte, haverá três auditorias.
§ 3° - O Tribunal de Justiça Militar definirá media nte resolução:
I - Os Municípios que integrarão cada uma das quatros

circunscrições judiciárias militares previstas no “caput” deste artigo;
II - Os Municípios em que serão sediadas as circunscrições

judiciárias militares, observando o disposto no § 2° deste artigo,
escolhidos entre os Municípios sede de Comarcas de entrância
especial”.

“Art. 30 - O “caput” do art. 196 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 1° e passando o seu parágrafo ú nico a vigorar
como § 2°:

“Art. 196 - Haverá três auditorias na Capital e três no interior do
Estado.

§ 1° - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Di reito titular e um
Juiz de Direito substituto do Juízo Militar, sendo assim fica clara a
necessidade da divisão das auditorias acrescentada no interior do
nosso Estado mais três, facilitando para que os Militares, ao serem
indiciados, não tenham que desguarnecer de suas cidades para
serem ouvidos em sua própria região. Hoje um Militar, quando
intimado por crime cometido em uma das tantas cidades do nosso
Estado, tem que deixar sua área de trabalho desguarnecida, ficando
assim o Município com o policiamento desfalcado e até mesmo sem
nenhum militar para rondas e segurança da nossa população.
Portanto solicito o apoio dos nobres pares para manter o texto original
do projeto, que será de grande valia para a segurança dos nossos
Municípios.

EMENDA Nº 111
Acrescentem-se ao art. 42 os seguintes incisos XXIII e XL,

renumerando-se os demais:
''Art. 42 - (...)
XXIII - Guaxupé, um cargo;
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(...)
XL - Monte Santo de Minas, um cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: De acordo com a Lei Complementar nº 59, de

18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado
de Minas Gerais, a Comarca de Guaxupé abrange o Município de
mesmo nome e o Município de São Pedro da União. Ademais, está
classificada na segunda entrância e conta três Juízes de Direito. Por
outro lado, a Comarca de Monte Santo de Minas é constituída do
Município de mesmo nome e do Município de Arceburgo, estando
classificada na primeira entrância, uma vez que dispõe apenas de Juiz
de Direito para atender à demanda jurisdicional.

Ocorre, porém, que o movimento forense em ambas as comarcas
tem crescido de forma considerável, razão pela qual se torna
necessária a criação de mais um cargo de Juiz tanto na Comarca de
Guaxupé quanto na de Monte Santo de Minas. O aumento do número
de magistrados e a posterior instalação das varas judiciárias pelo
Tribunal de Justiça em ambas as comunas contribuirá para a
celeridade no julgamento dos processos e para o aprimoramento da
prestação jurisdicional.

Dessa forma, contamos com o apoio e a colaboração dos colegas
deste Parlamento para a aprovação dessa emenda.

EMENDA Nº 112
Acrescenta-se ao art. 42 o seguinte inciso XX, renumerando-se os

demais:
“Art. 42 - ...
(...) XX - Cataguases 2 (dois) cargos;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: O acréscimo do inciso XX ao art. 42 do Projeto de Lei

Complementar nº 26/2007 se justifica pela seguinte razão: a Comarca
de Cataguases é composta atualmente por cinco Juízes, sendo dois
na Vara Cível, um na Vara Criminal, um na Vara da Família e um no
Juizado Especial.

Não há Vara da Fazenda Pública.
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A referida Comarca atende aos seguintes Municípios: Cataguases,
com 67.384 habitantes; Dona Euzébia, com população de 5.569
habitantes; Astolfo Dutra, com 12.510 habitantes, Santana de
Cataguases, com 3.603 habitantes, Itamarati de Minas, com 4.035
habitantes, totalizando aproximadamente uma população de 90.000
habitantes. É por tal motivo que a Comarca de Cataguasesos
necessita de mais dois Juízes de Direito, tendo em vista a alta
demanda e o conseqüente acúmulo de processos.

EMENDA Nº 113
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído, na Comarca de Juiz de Fora, o Juizado de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: Pretende esta emenda estender para a Comarca de

Juiz de Fora a oportunidade de esse Município se adequar à Lei nº
11.340, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher e, em seu art. 14, prevê a criação
de juizados, em todas as esferas dos entes federativos. Outrossim,
Juiz de Fora sofre altos índices de violência doméstica e familiar
contra a mulher.

A medida é fundamental para solucionar os conflitos locais. Sendo
assim, solicito aos nobres pares o acolhimento desta emenda.

EMENDA Nº 114
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído, na Comarca de Cataguases, o Juizado de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: Pretende esta emenda estender para a Comarca de

Cataguases a oportunidade de esse Município se adequar à Lei nº
11.340, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher e, em seu art. 14, prevê a criação
de juizados, em todas as esferas dos entes federativos. Outrossim,
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Cataguases sofre altos índices de violência.
A medida é fundamental para solucionar os conflitos locais. Sendo

assim, solicito aos nobres pares o acolhimento desta emenda.
EMENDA Nº 115

Acrescente-se o seguinte inciso onde convier no art. 42:
“Art. 42 - (...)
... - Rio Pardo de Minas, 1 cargo.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: A providência ora requerida é medida de suma

importância,em razão do acentuado número de feitos judiciais na
Comarca de Rio Pardo de Minas.

Além do mais, a Comarca de Rio Pardo de Minas está com um
número de vagas criada para Juízes, muito inferior às comarcas do
mesmo nível .

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 116
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica criado, na Comarca de Mateus Leme-MG, o Juizado

Especial.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: A Comarca de Mateus Leme, composta dos Municípios

de Mateus Leme e Juatuba, já dispõe de um Juizado Especial que,
apesar de instalado, funciona informalmente, motivo pelo qual se torna
imperiosa esta emenda, para sua constituição legal.

A legalização do Juizado Especial da Comarca concorrerá para
maior eficiência na tramitação dos processos, possibilitando o acesso
de todas as camadas da população daquela Comarca e uma
prestação jurisdicional mais célere e eficiente, na busca de solução
para seus problemas.

O pedido foi formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
através da 145ª Subseção daquela Comarca, atendendo aos
constantes e reiterados apelos da população dos Municípios
integrantes nela.



665

Em face do exposto, e considerando o ínfimo custo da criação desse
Juizado Especial, que já funciona informalmente, conto com a
aprovação desta emenda.

EMENDA N° 117
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica criada a Comarca de Matipó no Município de mesmo

nome.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Dinis Pinheiro - José Henrique.
Justificação: A cidade de Matipó figura regionalmente como atratora

de pessoas e interesses que merecem resposta mais rápida,
notadamente no aspecto jurisdicional. Detém ela todos os números
necessários para a criação e a implantação de comarca.

O Legislativo mineiro restaura e trabalha com justiça, ao implantar
no Município representação do Judiciário para fazer chegar mais
próximo e mais rápido aos valorosos cidadãos o essencial serviço de
justiça.

EMENDA N° 118
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Comarca de Ibirité passa a integrar a entrância especial,

procedendo-se à alteração correspondente no Anexo I da Lei
Complementar nº 59, de 2001.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A interiorização da entrância especial acompanha os

mais recentes e modernos estudos que visam à atualização do Poder
Judiciário. A Emenda à Constituição n° 45, a propós ito, atendeu ao
novo preceito, qual seja o de modernização do Poder Judiciário, ao
permitir a instalação de Câmaras Regionais até mesmo nos Tribunais
de Justiça estaduais.

EMENDA N° 119
Acrescente onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Comarca de Vespasiano passa a integrar a entrância

especial, procedendo-se à alteração correspondente no Anexo I da Lei
Complementar nº 59, de 2001.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
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Dinis Pinheiro
Justificação: A interiorização da entrância especial acompanha os

mais recentes e modernos estudos que visam à atualização do Poder
Judiciário. A Emenda à Constituição n° 45, a propós ito, atendeu ao
novo preceito, qual seja o de modernização do Poder Judiciário, ao
permitir a instalação de Câmaras Regionais até mesmo nos Tribunais
de Justiça estaduais.

EMENDA N° 120
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - As Comarcas de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ibirité,

Lagoa Santa, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima e Vespasiano
constituem a Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo Horizonte,
com sede na primeira.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Comarca de Ibirité deve compor a Região

Metropolitana de Belo Horizonte, pela sua importância para o Poder
Judiciário mineiro, pelo seu alto índice de crescimento populacional e
econômico e, também, pela proximidade da Capital do Estado, de
onde recebe variadas influências.

A interiorização, em última análise, é benéfica para os
jurisdicionados, pois contariam eles não só com a experiência do Juiz,
mas, igualmente, não teriam que suportar o incômodo de constantes
mudanças de Juízes, que desaceleram a condução dos processos.

EMENDA Nº 121
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica criada na Comarca de Matozinhos a Vara do Juizado

Especial.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: A Comarca de Matozinhos, composta pelos Municípios

de Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais, já dispõe de um
Juizado Especial que, apesar de instalado, funciona informalmente,
motivo pelo qual se torna imperiosa esta emenda.

A legalização do Juizado Especial da Comarca concorrerá para
maior eficiência na tramitação dos processos, possibilitando o acesso
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de todas as camadas da população e uma prestação jurisdicional mais
célere e eficiente, na busca de solução para seus problemas.

O pedido foi formulado pela Juíza de Direito e Diretora do Foro da
Comarca, Sra. Cláudia Costa Cruz Teixeira Fontes, ao
Desembargador José Fernandes Filho, Presidente do Conselho de
Supervisão-Gestão dos Juizados Especiais Civis e Criminais, sendo
também matéria de interesse de lideranças políticas daquela comarca.

Em face do exposto, conto com a aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 122

Acrescente-se ao art. 42 o seguinte inciso LXVII:
“Art. 42 - (...)
LXVII - Arinos, 1 cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Delvito Alves
Justificação: Na Comarca de Arinos existem atualmente

aproximadamente 6.691 processos ativos, entre cíveis, criminais e os
relativos à infância e à juventude, além dos Juizados Especiais Cível e
Criminal. Em razão do número de processos, impõe-se a instalação
de mais uma Vara, de modo a assegurar melhor e mais eficaz
prestação jurisdicional. Em termos organizacionais, é impossível que
apenas um Juiz se responsabilize por milhares de processos,
tornando a atuação da Justiça lenta e extremamente lesiva aos
interesses dos cidadãos e, o que é pior, incapaz de solucionar os
conflitos existentes no seio da comunidade. A morosidade da atuação
do Poder Judiciário, a par de ferir o princípio de acessibilidade à
prestação jurisdicional, produz como resultado prático a sensação de
injustiça e cria enorme insegurança jurídica, fazendo com que o
cidadão comum não confie na competência de o Estado entregar a
cada um o que é seu. Essa lentidão trona a justiça verdadeira injustiça
qualificada e causa enorme prejuízo ao Município. Ao propor a criação
de mais uma vara na Comarca de Arinos, estamos convictos dessa
necessidade e de que nossa proposta anda “pari passu” com o
espírito que norteia asalterações perseguidas pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.

EMENDA Nº 123
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte inciso:
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“Art. 42 - (...)
LXVI - Paraopeba, 1 cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: É de extrema importância a aprovação desta emenda

que tem por objetivo criar mais um cargo de Juiz de Direito na
Comarca de Paraopeba.

A Comarca de Paraopeba é encarregada de atender à demanda de
toda sua população, com cerca de 22 mil habitantes, e ainda à da
população dos Municípios de Araçaí, Cordisburgo, Caetanópolis. Com
apenas um Juiz de Direito é muito difícil de obter uma prestação
jurisdicional eficiente.

Atualmente, os processos judiciais andam a passos lentos. A
morosidade das decisões tem prejudicado sobremaneira a população
local, o que faz com que o Poder Judiciário caia em total descrédito
perante a sociedade. Esta é uma reivindicação de todos os cidadãos.

Portanto, na intenção de contribuir para o projeto de lei, peço licença
ao seu autor para acrescentar esta emenda, e conto com o apoio dos
ilustres pares.

EMENDA Nº 124
Acrescentem-se onde couber:
“Art. ... - O inciso III do art. 251 da Lei nº 3.344, de 14 de janeiro de

1965 , passa a ter a seguinte redação:
III – um oficial do registro de imóveis, para cada cento e cinqüenta

mil habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados.

Art. ... - O inciso V do art. 251 da Lei nº 3.344, de 14 de janeiro de
1965, passa a ter a seguinte redação:

VI – um oficial do registro de protestos, para cada cento e cinqüenta
mil habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados.

Art. ... - Acrescente-se ao art. 251 da Lei nº 3.344, de 14 de janeiro
de 1965, o seguinte parágrafo:

Parágrafo ... - Para fins de cálculo dos atos a que se referem os
incisos III e V, não se incluem as certidões, os atos cujos
emolumentos sejam reduzidos ou dispensados por disposição de lei
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federal, os protocolos de documentos de dívida que não resultem na
lavratura de protesto, no reconhecimento de firmas e nas
autenticações de cópias.

Art. ... - O provimento definitivo dos titulares dos serviços de registro
resultantes da aplicação da modificação no número de serventias por
comarca será realizado por concurso público de provas e títulos, no
prazo de até seis meses da data da publicação desta lei.

Art. ... - Revogam-se os artigos 254, VIII e XI, e 254, IV e VI, §1º e 2º
da Lei n° 3.344, de 14 de janeiro de 1965.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Gilberto Abramo e outros
Justificação: A emenda em questão visa alterar norma estadual

vigente, com o objetivo de melhor adequar a legislação aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da moralidade, necessárias ao
exercício da administração pública, e à realidade do Estado,
propiciando universalização da prestação dos serviços de cartório,
com a ampliação das serventias extra-judicias, adotando-se para isso
critérios populacionais.

A norma alcançada por esta emenda é a Lei nº 3.344, de 14/1/65,
que, entre outros, estabelece o número de serventias extra-judiciais
por comarca. Embora lei ordinária, foi recepcionada no ordenamento
jurídico como lei complementar, pela Constituição do Estado de Minas
Gerais e não foi revogada, em sua integralidade, por nenhum
dispositivo posterior.

Como a norma já alcança 43 anos de vigência e nunca foi
modificada, neste particular, temos número insuficiente de cartórios
por comarca, o que causa atraso na prestação de serviços aos
contribuintes e concentração excessiva de delegações, em prejuízo
evidente à administração.

Propõe-se, assim, que o número de notários e registradores , em
determinados serviços, seja fixado em função do número de
habitantes em cada jurisdição, promovendo tantas serventias quantas
forem necessárias, de registro de imóveis e de protestos, a cada 100
mil habitantes por comarca.

Entendemos que nossa iniciativa atende aos altos interesses da
população mineira, pelo que solicitamos dos nobres pares a
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aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 125

Dê-se ao “caput” do art. 46 a seguinte redação:
“Art. 46 - Fica instituído nas Comarcas de Belo Horizonte e de

Ribeirão das Neves o Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, com a competência fixada na Lei Federal nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: Em sua forma original, o “caput” do art. 46 previa a

instituição do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher somente na Comarca de Belo Horizonte. Pretende a emenda
estender para a Comarca de Ribeirão das Neves a oportunidade de
esse Município se adequar à Lei nº 11.340, de 2006, que cria
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, e, em seu art. 14, prevê a criação desses juizados,
em todas as esferas dos entes federativos. Outrossim, Ribeirão das
Neves padece de altos índices de violência, e no ano de 2007
registrou 2.890 ocorrências na Delegacia Adjunta de Crimes contra a
Mulher, Idoso e Adolescentes. Esta medida é fundamental para dirimir
os conflitos locais. Portanto, solicito aos nobres pares o acolhimento
desta proposição.

EMENDA Nº 126
Acrescente-se ao art. 59 da Lei Complementar nº 59, de 2001, o

seguinte parágrafo:
“Art. 59 - (...)
§ 2º- Nas Comarcas de entrância especial, dentro do limite de

cargos previstos nesta lei, poderá o Tribunal de Justiça criar Varas
Especializadas com competência local ou regional para processar e
julgar causas cíveis de natureza ambiental, assim como poderá criar
varas especializadas para processar e julgar conflitos específicos.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Inácio Franco
Justificação: A preocupação com a agressão ao meio ambiente,

como o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio e a
escassez de água potável, vem sendo foco de discussão mundial.
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Este debate não pode ficar alheio ao Poder Judiciário. A criação de
instrumentos específicos para responder às necessidades de um meio
ambiente saudável para as gerações futuras é de extrema relevância.
A criação de varas especializadas, como a de caráter ambiental, no
âmbito do Poder Judiciário é um instrumento eficaz para proteger o
ecossistema.

As varas comuns não dispõem de estrutura técnica para resolver os
conflitos ambientais. O fracionamento gera decisões divergentes para
situações aparentemente similares, causando desconfiança nos
jurisdicionados.

A criação de juízos especializados para processar e julgar lides de
natureza ambiental, com competência regional, possibilitará uma
melhor compreensão de situações específicas, especialmente quanto
ao impacto causado no ecossistema da área em que se enquadra.

A especialização de órgãos do Poder Judiciário já vem sendo
adotada no Poder Judiciário mineiro, onde existem diversas varas com
competência especializada, cujas vantagens para a atividade
jurisdicional é inquestionável.

Espero que esses argumentos evidenciem a importância da criação
de varas especializadas para processar e julgar questões de interesse
da coletividade visando à otimização da prestação jurisdicional em
razão dos efeitos positivos na vida dos cidadãos e, principalmente, no
que diz respeito à preservação do meio ambiente como forma de
garantia de vida às gerações futuras.

EMENDA Nº 127
Acrescente-se onde convier:
“... - As novas comarcas aprovadas só poderão ser implantadas

após a implantação das comarcas aprovadas em leis anteriores.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Irani Barbosa
As seguintes emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007

deixaram de ser recebidas nos termos do inciso III do art. 173 do
Regimento Interno:

EMENDA
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte inciso LXVI:
“Art. 42 - (...)
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LXVI - Buritis, 1 cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Delvito Alves
Justificação: Na Comarca de Buritis atuam aproximadamente 11

advogados, sendo ela integrada pelos Municípios de Buritis e
Formoso, este último distante cerca de 130km da sede do Juízo.
Existem atualmente aproximadamente 3.387 processos ativos, entre
cíveis, criminais e os relativos à infância e à juventude, além de 1.500
dos Juizados Especiais Cível e Criminal. Em razão do número de
processos, impõe-se a instalação de mais uma Vara, de modo a
assegurar melhor e mais eficaz prestação jurisdicional. Em termos
organizacionais, é impossível que apenas um Juiz se responsabilize
por milhares e milhares de processos, tornando a atuação da Justiça
lenta e extremamente lesiva aos interesses dos cidadãos e, o que é
pior, incapaz de solucionar os conflitos existentes no seio da
comunidade. A morosidade da atuação do Poder Judiciário, a par de
ferir o princípio de acessibilidade à prestação jurisdicional, produz
como resultado prático a sensação de injustiça e cria enorme
insegurança jurídica, fazendo com que o cidadão comum não confie
na competência de o Estado entregar a cada um o que é seu. Essa
lentidão torna a justiça verdadeira injustiça qualificada e causa enorme
prejuízo ao Município. Ao propor a criação de mais uma Vara na
Comarca de Buritis, estamos convictos dessa necessidade e de que a
nossa proposta anda “pari passu” com o espírito que norteia a
alterações perseguidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

EMENDA
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte passa a contar com pelo

menos uma Vara Criminal Especializada em Crimes contra o Idoso.”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
André Quintão
Justificação: Propomos por meio desta emenda a criação de pelo

menos uma Vara Criminal Especializada em Crimes contra o Idoso em
Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte.

A Constituição Federal determina, em seu art. 230, que “a família, a
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sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Diz o § 1º:
“Os programas de amparo aos idosos serão executados
preferencialmente em seus lares”. E o § 2º: “Os maiores de sessenta e
cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.”

O Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003,
determina, em seu art. 3º, que “é obrigação da família, da
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso,
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária”.

O mesmo Estatuto do Idoso prevê, em seu art. 70, que o poder
público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. A
ausências destas varas especializadas impede o tratamento digno
determinado pela Constituição Federal, prejudicando a tramitação e
retardando o julgamento dos processos em que figuram idosos como
vítimas.

A Lei Federal de Contravenções Penais (Decreto nº 3.688/41) prevê
que é agravante da pena o fato da vítima ser maior de 60 anos (Art.
21) -“Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é
maior de 60 (sessenta) anos.”

A criação dessa vara no âmbito do Estado de Minas Gerais
contribuirá para a consolidação de uma cultura de respeito e
valorização do idoso, buscando eliminar o preconceito e as violações
aos direitos dos idosos, como maus tratos, abandono, inacessibilidade
a direitos básicos como habitação, saúde, convivência social.

Salientamos que diversos Estados do Brasil têm procedido à criação
de varas especializadas em atendimento aos idosos, como Paraíba,
Piauí, Rio de Janeiro, e outros.

Tendo em vista a relevância da matéria e o conjunto de normas já
consolidado em torno da questão, confiamos na incondicional
aprovação desta proposta pelos parlamentares desta Casa.

EMENDA
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica instituído, na Comarca de Governador Valadares, o

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a
competência fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de
2006.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Elisa Costa

EMENDA
Acrescente-se ao art. 42 o segunte inciso LXVII:
“Art. 42 - (...)
LXVII - Vazante, 1 cargo;”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Delvito Alves
Justificação: Na Comarca de Vazante atuam aproximadamente 31

advogados, sendo ela integrada pelos Municípios de Vazante e
Guarda-Mor. Existem atualmente aproximadamente 5.446 processos
ativos, entre cíveis, criminais e os relativos à infância e à juventude,
além de 730 dos Juizados Especiais Cível e Criminal. São
distribuídos, mensalmente, entre 200 e 250 processos na Comarca.
Em razão do número de processos, impõe-se a instalação de mais
uma Vara, de modo a assegurar melhor e mais eficaz prestação
jurisdicional. Em termos organizacionais, é impossível que apenas um
Juiz se responsabilize por milhares e milhares de processos, tornando
a atuação da Justiça lenta e extremamente lesiva aos interesses dos
cidadãos e, o que é pior, incapaz de solucionar os conflitos existentes
no seio da comunidade. A morosidade da atuação do Poder Judiciário,
a par de ferir o princípio de acessibilidade à prestação jurisdicional,
produz como resultado prático a sensação de injustiça e cria enorme
insegurança jurídica, fazendo com que o cidadão comum não confie
na competência de o Estado entregar a cada um o que é seu. Essa
lentidão torna a justiça verdadeira injustiça qualificada e causa enorme
prejuízo ao Município. Ao propor a criação de mais uma vara na
Comarca de Vazante, estamos convictos dessa necessidade e de que
a nossa proposta anda “pari passu” com o espírito que norteia a
alterações perseguidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
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EMENDA
“Exclua-se o inciso XIV, e renumere-se o inciso XV para XIV, do art.

44.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Djalma Diniz
Justificação: O inciso XIV do art. 44 do Projeto de Lei Complementar

nº 26/2007 transfere o Município de Santana do Paraíso da Comarca
de Mesquita para Ipatinga, o que causará sérios transtornos às
populações dessas cidades, que possuem uma histórica identidade
sócio-cultural, devido à proximidade e às facilidades de acesso
rodoviário que fazem com que a grande maioria dos serviços forenses
prestados pela Comarca de Mesquita sejam movimentados por
usuários oriundos de Santana do Paraíso.

Além da distância para alcançar a nova comarca, os usuários
sentirão “na pele” a possível morosidade na decisão das pendências
judiciais, uma vez que Ipatinga, cidade-pólo de influência na região,
encontra-se com grande acúmulo de processos.

Esta proposição, além de atender aos justos anseios de uma
população, lança, também o desafio de propor ao Poder Judiciário a
iniciativa de ouvir previamente os cidadãos atingidos por suas
decisões. No mundo cada vez mais globalizado, os poderes
constitucionais, sem exceção, deveriam discutir previamente com o
público as suas decisões. Vejamos os seguintes exemplos: Os
Poderes Executivo e Legislativo, que a cada eleição submetem os
seus componentes à aprovação das urnas, promovem,
respectivamente, o debate do seu Orçamento Financeiro e as
Audiências Públicas para matérias polêmicas. Assim, o Poder
Judiciário poderia debater mais com a comunidade para a qual presta
serviços, as mudanças em sua estrutura e procedimentos, no intuito
de alcançar um consenso e propiciar melhorias no seu atendimento.

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos nobres
pares desta Assembléia Legislativa, solicito a aprovação desta
proposição.

EMENDA
Os §§ 7º e 8º do art. 10 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro

de 2001, modificada pela Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro
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de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - (...)
§ 7º - Em comarca com mais de duzentos mil habitantes, resolução

da Corte Superior do Tribunal de Justiça poderá estabelecer a
localização de Varas ou Foros Regionais, com área delimitada.

§ 8º - A Comarca de Belo Horizonte conta com o Foro Regional do
Barreiro, no Distrito do Barreiro, e o Foro Regional de Venda Nova, no
Distrito de Venda Nova, cada um com quatro Varas.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda acrescenta aos §§ 7º e 8º do art. 10 da

Lei Complementar 59, a expressão “Foro Regional”, com o objetivo de
tornar legítima a criação de foros regionais, com a devida
independência administrativa. O § 7º dispõe apenas sobre o
estabelecimento de varas regionais. É preciso acrescentar a esse
dispositivo a possibilidade de também se instalar foros regionais.

Por sua vez, o § 8º, em sua atual redação, dispõe que o Distrito do
Barreiro e o de Venda Nova são compostos de quatro Varas cada um;
porém, o objetivo é criar nestes dois distritos, foros regionais, com
independência administrativa e competência absoluta, possibilitando
maior agilidade e eficácia na prestação jurisdicional.

Inúmeros serão os benefícios com a criação de foros regionais em
distritos com mais de 200 mil habitantes. Os cartórios dos respectivos
distritos, inclusive os cartórios eleitorais, passarão a ser fiscalizados
diretamente pelo Diretor do Foro Regional, que poderá zelar pelo bom
funcionamento dos que se encontrarem sob sua jurisdição.
Atualmente, o Diretor do Foro de Belo Horizonte, localizado no Fórum
Lafayette, não tem condições de fiscalizar todos os cartórios
existentes na extensão territorial da Comarca de Belo Horizonte,
principalmente pelo acúmulo de trabalho. A criação de foros regionais
certamente aliviaria esse excesso.

Ademais, os demandantes dos referidos Distritos não precisariam se
deslocar quilômetros até o Fórum Lafayette, o que facilitaria o acesso
à justiça.

Portanto, com intuito de contribuir para o Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, apresento esta emenda e conto com o
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apoio dos nobres pares à sua aprovação.
EMENDA

Suprima-se o inciso XVIII, do art. 54 do Substitutivo nº 1.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: A supressão do referido inciso decorre da necessidade

de manutenção do Município de Santana do Paraíso na Comarca de
Mesquita. A transferência para a Comarca de Ipatinga ensejaria uma
elevação desnecessária do volume do serviço forense na Comarca e
uma redução significativa na Comarca de Mesquita, inviabilizando a
própria Comarca, na qual foram feitos inúmeros investimentos do
TJMG, como reforma do Fórum, novas instalações e contratações de
servidores. Ademais, a prestação jurisdicional da Comarca de
Mesquita é célere, o que permite que a população de Santana do
Paraíso seja bem atendida. Não há dificuldade de acesso entre o
Município de Santana do Paraíso e a sede da Comarca de Mesquita,
havendo vários horários de ônibus a interligar as cidades, o que
permite rápido e fácil fluxo de pessoas. Ainda mais agora que o
acesso passou a ser todo pavimentado. Assim, a manutenção do
Município de Santana do Paraíso na Comarca de Mesquita manterá o
“status quo” atual, o qual atende bem a população do Município.

EMENDA
Os arts. 64 e 65 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de

2001, modificada pela Lei Cmplementar nº 85, de 28 de dezembro de
2005, ficam acrescidos dos seguintes parágrafos:

“Art. 64 - (...)
§ 3º - A direção dos Foros Regionais do Barreiro e Venda Nova será

exercida por Juiz de Direito titular de Vara dos respectivos Foros,
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, observados os §§ 1º e 2º
deste artigo.”

“Art. 65 - (...)
§ 3º - As atribuições previstas no § 1º deste artigo serão exercidas

nos Foros Regionais do Barreiro e Venda Nova pelos respectivos
Diretores.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Célio Moreira
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Justificação: Faz-se extremamente importante a aprovação desta
emenda, que tem por objetivo criar a Direção do Foro Regional do
Barreiro e de Venda Nova. Atualmente, o Foro Regional do Barreiro
está sob a direção do Juiz Diretor do Foro de Belo Horizonte,
localizado no Fórum Lafayette. Assim sendo, não tem condições de
exercer adequadamente suas atribuições em foros regionais mais
distantes, como o do Barreiro. Ressalta-se que as varas de Venda
Nova ainda não foram instaladas.

Não restam dúvidas da importância de levar a cabo a independência
da direção do Foro Regional do Barreiro. O Barreiro possui uma
população aproximadamente de 350 mil habitantes, distribuídos em 98
bairros. A população merece um atendimento rápido e eficaz; para
tanto, é importante que o Juiz do Foro tenha competência plena para
realizar todos os atos necessários ao exercício da justiça.

O Barreiro tem boa definição territorial, economia própria, possui
uma regional da Prefeitura de Belo Horizonte, além de excelente
arrecadação financeira. Se emancipado, o Barreiro seria uma das
maiores cidades de Minas Gerais.

Para se ter idéia, o Foro Regional do Barreiro possui protocolo
integrado, dificultando ainda mais a vida dos litigantes. Qualquer ato
administrativo interno que precisa ser feito, fica dependendo da
diligência do Diretor do Foro de Belo Horizonte, que já está abarrotado
de afazeres e atribuições.

Sem dúvidas, a independência do Foro Regional do Barreiro iria
trazer inúmeros benefícios para uma justiça mais célere e eficaz. A
prestação jurisdicional seria cada vez melhor, principalmente porque
poderia aliviar a demanda do Fórum Lafayette.

Portanto, na intenção de contribuir para o Projeto de Lei de
Complementar nº 26/2007, peço licença ao seu autor para acrescentar
esta emenda e conto com o apoio dos ilustres pares a sua aprovação.

EMENDA
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte passa a contar com pelo

menos uma Vara Criminal Especializada em Crimes contra a Criança
e o Adolescente.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
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André Quintão
Justificação: Apoiados em inúmeras solicitações, e acompanhando o

movimento que ocorre por todo o Brasil, propomos por esta emenda a
criação de pelo menos uma Vara Criminal Especializada em Crimes
contra a Criança e o Adolescente em Minas Gerais, localizada em
Belo Horizonte.

A Constituição Federal determina, em seu art. 227, que “é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, de 1990, prevê a
criação, pelo Poder Judiciário, de varas criminais especializadas para
combater crimes contra crianças e adolescentes, instaladas segundo
critério de proporcionalidade por número de habitantes. Contudo, em
todo o País existem apenas seis varas especializadas, e apenas as de
Salvador, Recife e Fortaleza funcionam efetivamente.

A ausência dessa vara especializada impede a priorização no
tratamento determinado pela Constituição Federal, prejudicando a
tramitação e o julgamento dos processos em que figuram como
vítimas crianças e adolescentes. Salientamos que os crimes de
natureza sexual configuram a maioria das ocorrências de delitos
contra esse público.

A competência dessa nova vara criminal compreenderia os crimes
cometidos contra crianças e adolescentes, como lesão corporal,
perigo de contágio venéreo, perigo de moléstia grave, abandono de
incapaz, exposição ou abandono de recém-nascido, omissão de
socorro, maus tratos, constrangimento ilegal, ameaça, seqüestro e
cárcere privado, redução à condição de escravo, estupro, atentado
violento ao pudor, posse sexual mediante fraude, subtração de criança
ou adolescente com o fim de colocação em lar substituto, prometer ou
efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, exploração sexual e a
produção, representação teatral, televisiva ou cinematográfica,
atividade fotográfica ou qualquer outro meio visual utilizando criança
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ou adolescente em cena de sexo explícito ou vexatória.
A grande demanda processual em torno dos delitos praticados

contra o público infanto-juvenil, por si só, é um dos argumentos
irrefutáveis para a urgente criação da vara, que dará maior celeridade
aos processos, constituindo mais um instrumento de combate à
violência e fortalecimento das políticas públicas voltadas para este
segmento.

Anexamos, para instrução, levantamento realizado pela
Corregedoria-Geral de Justiça, datado de dezembro de 2005,
demonstrando que chegavam, naquela data, a 1280 o número de
processos em andamento nas Varas Criminais e Tribunais de Júri de
Belo Horizonte, em que figuram como vítimas menores de 18 anos.

No dia 18 de maio do corrente ano, Dia Nacional de Enfrentamento
à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
em audiência realizada no Tribunal de Justiça, levamos à
consideração daquela egrégia Corte abaixo-assinado contendo
assinaturas das seguintes autoridades, apoiando esta iniciativa:
Deputado André Quintão, Coordenador da Frente Parlamentar
Estadual pela Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Vereadora Neila Batista, Coordenadora da Frente Parlamentar
Municipal pela Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sr.
James Andris Pinheiro, Presidente do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA -, Maria Lúcia
Gomes Dutra, Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Sr. Marcos
Flávio Lucas Padula, Juiz de Direito da Vara Cível da Infância e da
Juventude de Belo Horizonte, Sra. Valéria da Silva Rodrigues, Juíza
de Direito da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo
Horizonte, Sr. José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da
Infância e da Juventude, Sra. Maria de Lourdes Rodrigues Santa
Gema, Promotora de Justiça da 23ª Promotoria de Justiça da Infância
e da Juventude de Belo Horizonte, Sra. Robélia Ursine de Almeida,
Coordenadora do Programa Sentinela de Belo Horizonte, Sr. João
Batista de Oliveira, representante da Sedese, e Sra. Cláudia Sueli da
Cruz Gomes, Conselheira Tutelar de Belo Horizonte – Regional Oeste.
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Diante da relevância da matéria, e do conjunto normativo já
consolidado em torno da questão, confiamos na incondicional
aprovação desta proposta pelos parlamentares desta Casa.

EMENDA
Acrescenta-se ao art. 44 o seguinte inciso III, remunerando-se os

demais:
“Art. 44 - (...)
III - Carrancas, da Comarca de Andrelândia para a de Ituimirim; ”.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, que altera

a organização e a divisão judiciárias do Estado, mais precisamente no
art. 44, transfere 15 Municípios de uma para outra comarca, no intuito
de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e trazer maior comodidade
aos cidadãos que recorrem ao Judiciário para a solução de conflitos
de interesse.

De acordo com a legislação em vigor, o Município de Carrancas
integra a Comarca de Andrelândia, e a distância entre ambas as
localidades é de 80 km, sendo 45 km de estradas não pavimentadas.
É oportuno salientar que Andrelândia não dispõe, até o momento, de
serviço de transporte coletivo urbano, diferentemente de Itumirim, que
conta com serviço dessa natureza executado pela empresa São
Cristóvão, fato que facilita o acesso da população àquela localidade
para a defesa de seus interesses perante a Justiça. Além disso,
existem apenas 50 km de estrada de terra entre a cidade de Itumirim e
estradas pavimentadas, o que é importante para justificar a
transferência que ora se propõe.

Finalmente, não é demais ressaltar que a Câmara Municipal de
Carrancas se manifestou favoravelmente – e por unanimidade – a
essa transferência, conforme consta Ofício nº 182, de 2007,
encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana.

Dessa forma. Contamos com o apoio e a sensibilidade política dos
ilustres colegas deste Parlamento para a aprovação desta emenda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.961/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Algot
Svensson, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.961/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Fundação Algot Svensson, 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, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
33, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, e, no art. 36,
que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.961/2007.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.523/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Confederação de Irmãos
Beneficentes de Montes Claros - Cibemoc -, com sede no Município
de Montes Claros.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/6/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.523/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Confederação de Irmãos Beneficentes de Montes Claros.
Os requisitos para que as associações e fundações 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 art. 31 do seu estatuto veda a
remuneração ou a concessão de qualquer vantagem a seus Diretores,
Conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores, e o art. 35 preceitua
que, no caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente
será doado a instituição congênere, legalmente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, para ser
aplicado nas mesmas finalidades da organização dissolvida.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.523/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.529/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade  pública  a Associação dos
Apicultores de João Pinheiro - Apijop -, com sede no Município de
João Pinheiro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/6/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.529/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Apicultores de João Pinheiro.
Os requisitos para que as associações e fundações 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 art. 2º, alínea “c”, do seu estatuto
condiciona o funcionamento da Associação à gratuidade do exercício
de seus cargos eletivos; e o art. 49 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades de
fins não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.529/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.532/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de Santo Antônio
do Itambé.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/6/2008, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.532/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no
Município de Santo Antônio do Itambé.

Os requisitos para que as entidades 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 pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 14 de seu estatuto determina
que o exercício das funções de membros dos órgãos de sua
administração não pode ser remunerado, e o parágrafo único do art.
46 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidades congêneres, com
personalidade jurídica, registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.532/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.540/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Tabocal, com sede no Município de São
Francisco.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/6/2008 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 2.540/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Tabocal,
com sede no Município de São Francisco.

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 art. 42, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
associação congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, para ser aplicado na mesma
finalidade da Associação dissolvida, e, no art. 43, que é vedada a
remuneração dos cargos da diretoria e do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.540/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 28/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar

em Epígrafe visa à criação da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/8/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição.

O Poder Executivo encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem nº 248/2008, publicada nesta data, substitutivo ao projeto
em tela.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre
o seu mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, II, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe propõe a criação da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, nos
termos do art. 46, inciso III, da Constituição do Estado.

A Emenda à Constituição nº 65, de 25/11/2004, deu nova redação
aos arts. 42 e seguintes da Carta mineira, estabelecendo as bases
para um novo marco regulatório das regiões metropolitanas.

Para regulamentar a matéria, foram aprovadas, em 2006, as Leis
Complementares nºs 88 a 90. A primeira define as regras gerais sobre
região metropolitana em Minas Gerais, e as demais organizam as
Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço,
respectivamente.

O art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 2006, estabelece o rol de
atribuições da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana,
que assume a função executiva e de assessoramento ao Conselho
Deliberativo da Região Metropolitana.

A proposição em apreço visa a completar o quadro normativo que
institui um novo modelo de gestão da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, não havendo espaço para um juízo de mérito sobre ela:
este já foi realizado quando da apreciação da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 41, de 2003, que culminou na referida alteração da
Constituição Estadual e na apreciação das proposições que
resultaram nas mencionadas leis complementares. Esses diplomas
legais estabeleceram que uma entidade iria cumprir as funções de
assessoramento e de implementação das deliberações do Conselho
Deliberativo da Região Metropolitana, e o propósito do projeto de lei
em tela é justamente o de instituir essa entidade.

Cabe-nos reconhecer o mérito do processo de redefinição do
modelo de gestão das regiões metropolitanas no Estado, que teve
início em 2003, com a apresentação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 41, cujo primeiro signatário foi o Deputado Roberto
Carvalho.

Por seu turno, o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, já iniciou a
implementação das Leis Complementares nºs 88 e 89, de 2006, por
meio, por exemplo, da realização das Conferências das Regiões
Metropolitanas e da instalação dos Conselhos Deliberativos das
Regiões Metropolitanas, conforme determina a legislação. Em
palestra, o Prof. Edésio Fernandes afirmou que, “pela prioridade que o
governo mineiro tem dado ao assunto e pela legitimação do processo
de decisões com a participação dos prefeitos e diversos segmentos da
sociedade, Minas Gerais está na liderança e dando elementos, de
caráter pioneiro, para as demais regiões metropolitanas existentes no
Brasil”. (Disponível em http://www. urbano.mg.gov.br /04_30_
workshop.html.)

O substitutivo encaminhado pelo Poder Executivo a esta Casa traz
alterações significativas, merecendo destaque a atribuição do poder
de polícia administrativa à Agência RMBH, com competência para
aplicação de multa em virtude de ação irregular sobre o solo urbano.
Certamente a irregularidade na ocupação do solo urbano não decorre
da falta de lei, uma vez que a Lei Federal nº 6.766, de 1979, embora
apresente lacunas em determinados aspectos, atende
satisfatoriamente às exigências de regulação da matéria. A
irregularidade decorre da omissão do poder público na fiscalização da
ocupação do solo. A proposição em exame, notadamente a partir das
inovações constantes no substitutivo, vem oferecer o suporte legal
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para a ação fiscalizadora do poder público estadual na Região
Metropolitana. O respaldo normativo para a instituição desta
competência material do Estado encontra-se, não resta dúvida, nos
arts. 13 e 15 da referida lei federal, “in verbis”:

“Art. 13 - Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos
Municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes
condições:

(...)
II - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área

limítrofe do Município ou que pertença a mais de um Município, nas
regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei
estadual ou federal;

(...)
Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento

localizado em área de Município integrante de região metropolitana, o
exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à
autoridade metropolitana.

(...)
Art. 15 - Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que

deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento
nas áreas previstas no art. 13, observadas as disposições desta lei”.

Promovemos ajustes específicos de redação no substitutivo
encaminhado a esta Casa pelo Poder Executivo, como no caso do art
5º, cujo texto se iniciava da seguinte forma: “Constituem infrações
administrativas sujeitas à regulação urbana metropolitana”. Ora, as
infrações constituem ofensas a regulamentos, mas não se pode dizer
que estejam sujeitas a regulamentação, razão pela qual suprimimos
parte do dispositivo para que este tivesse coerência textual.

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

Complementar nº 28/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentamos a seguir.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº
1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
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Belo Horizonte - Agência RMBH.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias decerta:
Art. 1º - Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, de acordo com o
§ 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,
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 - RMBH.

§ 1º - A Agência RMBH tem sede e foro no Município de Belo
Horizonte.

§ 2º - O âmbito de atuação da Agência RMBH equivale à área dos
Municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH -, bem como do seu Colar Metropolitano, nos termos da Lei
Complementar nº 89, de 2006.

§ 3º - O disposto no “caput” não exclui a vinculação da Agência ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH,
conforme o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 12 de
janeiro de 2006, ressalvadas as responsabilidades atribuídas à
Agência e as vedações a ela impostas pela legislação em vigor, no
tocante ao orçamento, gestão e finanças.

Art. 2º - A organização básica da Agência RMBH compreende:
I - Unidade Colegiada:
a) Conselho de Administração;
II - Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
b) Vice Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Assessoria de Comunicação;
d) Assessoria de Apoio Administrativo;
e) Auditoria Seccional;
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f) Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
g) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e

Intersetorialidade;
h) Diretoria de Inovação e Logística;
i) Diretoria de Regulação Metropolitana.
§ 1º - A Agência RMBH será dirigida por Diretoria Colegiada,

composta pelo Diretor-Geral, pelo Vice Diretor-Geral e pelos titulares
das unidades a que se referem as alíneas “f”, “g”, “h” e “i” do inciso III.

§ 2º - Os cargos da Direção Superior a que se refere o inciso II e os
titulares das unidades administrativas a que se refere o inciso III deste
artigo são de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado,
observado o disposto no § 3º.

§ 3º - A nomeação do Diretor-Geral depende de aprovação prévia da
Assembléia Legislativa.

§ 4º - As competências e a composição do Conselho de
Administração, as competências das unidades previstas neste artigo,
a denominação e a as competências das unidades da estrutura
orgânica complementar e da Diretoria Colegiada serão estabelecidas
em decreto.

Art. 3° - Fica criado, no âmbito da Agência RMBH, o  Observatório de
Políticas Metropolitanas, com o objetivo de integrar a comunidade na
produção e disseminação de conhecimento na área de governança
metropolitana.

Parágrafo único - A especificação dos objetivos, atribuições e
operacionalização do Observatório de que trata o “caput” serão
estabelecidas em decreto.

Art. 4º - Compete à Agência RMBH:
I - elaborar, propor e promover a execução das metas e das

prioridades estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 88, de
2006;

II - promover a implementação de planos, programas e projetos de
investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado;

III - elaborar e propor, em caráter continuado, estudos técnicos com
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-
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os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da
RMBH;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os
planos diretores dos Municípios integrantes da RMBH 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 RMBH;

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 RMBH;

VII - articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com
órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas,
visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o
cumprimento de funções públicas de interesse comum;

VIII - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMBH;
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 - promover diagnósticos da realidade socioeconômica 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 RMBH na elaboração e na revisão de
seus planos diretores;

XIV - colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios
de que trata o § 3º do art. 1º desta lei complementar, quando
necessário e tendo em vista a questão do planejamento;

XV - apoiar os Municípios na elaboração de projetos de
desenvolvimento metropolitano, para fins de habilitação de recursos
do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; e
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XVI - exercer poder de polícia administrativa, na sua área de
atuação, notadamente no tocante à regulação urbana metropolitana.

Parágrafo único - 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 de pagamentos pela prestação de serviços
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos sob sua
administração;

II - firmar convênios, contratos, consórcios administrativos e acordos
de qualquer natureza, e 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 de interesse
social, emanada do poder público;

IV - firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil de
interesse público, credenciadas nos termos da legislação estadual;

V - participar de operações conjuntas relacionadas com a
fiscalização de atribuições públicas de interesse comum;

VI - constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento,
para a gerência de projetos específicos na RMBH;

VII - fiscalizar e aplicar sanções aos infratores das normas e
diretrizes de planejamento e execução de atribuições públicas de
interesse comum da RMBH, em especial quanto a normas de
parcelamento do solo metropolitano, previstas na legislação federal e
estadual específica.

Art. 5º - Constituem infrações administrativas, além das previstas na
legislação específica, federal ou estadual:

I - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH, sem amparo de ato
administrativo de anuência prévia, emanado da autoridade
metropolitana competente, ou em desacordo com as disposições
desta lei complementar e das Leis Complementares nºs 88 e 89, de
2006, ou ainda das normas metropolitanas pertinentes;

II - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem observância às
determinações constantes no ato administrativo de anuência prévia
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emitido pela autoridade competente;
III - descumprir ordem administrativa, inclusive embargo ou

suspensão de parcelamento do solo urbano, emitida pela autoridade
competente contra loteamento ou desmembramento do solo que
caracterize irregularidade face à legislação metropolitana pertinente;

IV - divulgar, ou veicular em proposta, contrato, peça publicitária, ou
comunicação ao público ou interessados, afirmação falsa sobre a
regularidade, perante a autoridade metropolitana competente, do
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a eles relativo;

V - descumprir normas e diretrizes do planejamento e execução de
funções públicas de interesse comum relacionadas com a ordem
urbanística.

§ 1º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso I deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária caso a infração se

prolongar no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração,
embargo da obra e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao
planejamento metropolitano e aplicação de penas restritivas de
direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar;

II - medida administrativa representada pela elaboração de
Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a Agência
RMBH, para fins de saneamento e compensação dos impactos da
infração.

§ 2º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso II deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária no caso de a infração

se prolongar no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração,
embargo da obra e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao
planejamento metropolitano e aplicação de penas restritivas de
direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar;

II - medida administrativa representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e
a Agência RMBH, para fins de saneamento e compensação dos
impactos da infração.
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§ 3º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso III deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária no caso de a infração

se prolongar no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano;

II - medida administrativa representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 6º e
7º desta lei complementar;

§ 4º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso IV deste artigo:
I - penalidades de multa simples e multa diária no caso de a infração

se prolongar no tempo;
II - medidas administrativas representadas pelo recolhimento dos

instrumentos de divulgação veiculados irregularmente e aplicação das
penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar, e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva
entre o infrator e a Agência RMBH, para fins de saneamento e
compensação dos impactos da infração.

§ 5º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso V deste artigo:
I - penalidades de multa simples, multa diária no caso de a infração

se prolongar no tempo, apreensão dos instrumentos, máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração,
embargo de obra, demolição de obra em caso de grave prejuízo ao
planejamento metropolitano, e suspensão parcial ou total do
empreendimento ou atividade;

II - medida administrativa representada pela aplicação das penas
restritivas de direitos, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva
entre o infrator e a Agência RMBH, para fins de saneamento e
compensação dos impactos da infração.

Art. 6º - As infrações a outras funções públicas de interesse comum
da RMBH definidas na legislação pertinente, inclusive nos termos do
art. 5º desta lei complementar, acarretarão as seguintes sanções,
ressalvadas as competências dos órgãos e das entidades setoriais
envolvidas:
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I - advertência escrita;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados no ato infrator, ainda que de
propriedade de terceiro que não o ente infrator;

V - embargo de obra ou atividade;
VI - demolição de obra;
VII - suspensão parcial ou total de empreendimento ou atividade; e
VIII - restrição de direitos.
§ 1º - As sanções restritivas de direito são:
I - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
II - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento

em estabelecimentos oficiais de crédito;
III - proibição de contratar com a administração pública, pelo período

de até três anos.
§ 2º - As infrações previstas neste artigo não excluem aquelas

estabelecidas no âmbito da competência dos demais entes federativos
nem aquelas inerentes às normas da administração do Estado.

Art. 7º - O procedimento administrativo de fiscalização e apuração
das infrações, os critérios para a aplicação de sanções e a
competência e o procedimento para elaboração das normas técnicas
complementares serão disciplinados em decreto.

§ 1º - As infrações às normas relativas às atribuições públicas de
interesse comum no âmbito da RMBH estão sujeitas às sanções
previstas nesta lei complementar, observando-se:

I - o processo administrativo cabível;
II - a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas

conseqüências para o planejamento e o equilíbrio das funções de
interesse comum na RMBH;

III - os antecedentes do infrator, e a natureza do serviço ou do
empreendimento relacionados à infração, tendo em vista o
descumprimento da legislação metropolitana pertinente;

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa;
V - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para

afastamento do perigo gerado e para correção do dano causado ao
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território metropolitano; e
VI - a colaboração do infrator com os órgãos estaduais, para solução

dos problemas advindos de sua conduta.
§ 2º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais

infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.

§ 3º - A multa simples será aplicada sempre que o agente obstar ou
dificultar ação fiscalizadora.

§ 4º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da
infração se prolongar no tempo e será computada até que o infrator
comprove a regularização da situação à autoridade competente.

§ 5º - Os valores de multa de que tratam os incisos II e III do art. 6º
serão fixados em tabela definida em regulamento, variando de
R$1.000,00 (mil reais) a R$1.000.000,00 (um milhão de reais),
estabelecidos de forma proporcional à gravidade do dano e corrigidos
anualmente, com base na variação da Unidade Fiscal do Estado de
Minas Gerais – Ufemg.

§ 6º - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor
estabelecido para a penalidade a pessoa física ou jurídica que utilizar
ou propiciar a utilização de documento relativo a seu recolhimento
com autenticação falsa, sem prejuízo das demais sanções penais
cabíveis.

§ 7º - Na reincidência em infração punida com multa, a pena será
aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma
infração, a critério da autoridade competente poderá ser aplicada a
pena de suspensão de atividades.

§ 8º - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência
desta lei complementar poderão ser parcelados e corrigidos
monetariamente e, em caso de inadimplência, o parcelamento
concedido dará lugar ao vencimento antecipado.

Art. 8º - 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 desta lei.

Parágrafo único - A identificação das FGIs de que trata o “caput”
será disciplinada em regulamento.

Art. 9º - Ficam destinados à Agência RMBH e incluídos no Quadro



698

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 desta lei.

§ 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 no item II.1 do Anexo II desta lei.

§ 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 no item II.2 do Anexo II desta lei.

§ 3º - Os cargos a que se refere o “caput” e as formas de
recrutamento correspondente serão definidos em regulamento.

§ 4º - Para o exercício dos cargos de responsáveis por unidade da
estrutura orgânica será exigida qualificação profissional específica,
definida com base nas necessidades técnicas e administrativas da
Agência RMBH.

§ 5º - Os profissionais indicados para ocupar os cargos da
Administração Superior, aos quais se refere o § 1º, serão pré-
qualificados por comissão competente, conforme disciplinado em
regulamento.

Art. 10 - Fica impedida de exercer cargo de direção da Agência
RMBH a pessoa que, nos doze meses anteriores à data de sua
indicação, tiver mantido um dos seguintes vínculos com empresa que
tenha projeto a ela submetido ou por ela aprovado:

I - acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por
cento) do capital social;

II - administrador, gerente ou membro de conselho de administração
ou fiscal;

III - empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
Art. 11 - A Agência RMBH poderá requisitar servidores de órgãos e

entidades integrantes da administração pública estadual.
Art. 12 - 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 receitas resultantes das tarifas e preços públicos incidentes
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sobre a prestação de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de
bens públicos administrados pela Agência;

IV - outras receitas.
Art. 13 - Os recursos advindos das multas administrativas de que

trata esta lei complementar reverterão para a subconta RMBH do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 14 - A Agência RMBH celebrará acordo de resultados, nos
termos da Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003.

Art. 15 - Compete à Sedru a concessão de selo de anuência prévia a
parcelamentos do solo na RMBH e para a gestão da receita oriunda
desta atividade, na forma de regulamento.

Parágrafo único - A competência de que trata o “caput” não interfere
naquela conferida à Agência RMBH para a fiscalização e aplicação de
sanção.

Art. 16 - O disposto no § 4º do art. 7º não exclui a competência
delegada ao Sistema Estadual de Meio Ambiente para adotar medidas
disciplinares próprias.

Art. 17 - A Sedru prestará apoio logístico e operacional à Agência
RMBH até sua efetiva instalação.

Art. 18 - A Advocacia-Geral do Estado - AGE - representará a
Agência RMBH nos processos judiciais em que esta for parte ou
interessada, até a implantação de sua Procuradoria Jurídica, que
atuará segundo as diretrizes técnicas emanadas do Advogado-Geral.

Art. 19 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

* -  A tabela referente ao Anexo I  (a que se refere o art. 8º da Lei
Complementar nº , de de de 2008) - Quantitativos de DAI-Unitário e
FGI-Unitário Atribuídos à Agência RMBH foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.7.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 9º da Lei Complementar nº , de de de 2008)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão
* -  A tabela referente ao subitem II.1 - Cargos em Comissão da

Administração Superior foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.7.2008.

* -  A tabela referente ao subitem II.2 - Quantitativo de Cargos de
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Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.7.2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Wander

Borges.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 28/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar

em epígrafe visa à criação da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1,  que apresentou.

Em seguida o projeto foi encaminhado à Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, que opinou pela sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela propõe a criação da 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, nos termos do art.
46, inciso III, da Constituição do Estado.

A autarquia que se pretende criar está prevista na Lei Complementar
n° 88, de 2006, que define as regras gerais sobre r egião metropolitana
em Minas Gerais, a qual estabelece entre as atribuições da Agência
de Desenvolvimento da Região Metropolitana assumir a função
executiva e de assessoramento do Conselho Deliberativo da Região
Metropolitana.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de
natureza jurídico-constitucional à tramitação do projeto, propondo
apenas uma modificação por meio da Emenda n° 1, que  suprime
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dispositivo inserido no projeto com impropriedade.
O Governador enviou a esta Casa mensagem contendo um

substitutivo ao projeto, com vistas a corrigir distorções existentes na
proposta original. Esse substitutivo foi incorporado, com ajustes
específicos de redação, ao Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por ocasião da
análise do mérito da proposição. Entre as principais alterações, está a
atribuição, à Agência RMBH, da competência para a fiscalização e a
aplicação de sanções aos infratores das normas e diretrizes de
planejamento e execução de atribuições públicas de interesse comum
da RMBH, em especial quanto a normas de parcelamento do solo
metropolitano, previstas na pertinente legislação federal e estadual.
Segundo a referida Comissão, a irregularidade na ocupação do solo
urbano decorre da omissão do poder público na fiscalização sobre a
ocupação do solo. Assim, as inovações constantes no substitutivo
vêm oferecer o suporte legal para ação fiscalizadora do poder público
estadual na região metropolitana.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se
aprovado, o projeto de lei complementar acarretará aumento de
despesas, o que requer a observância das disposições da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, a denomin ada Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF. À luz do art. 16 dessa lei, a criação, a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento de despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes. Esse mesmo diploma determina,
ainda, que se faz necessária a declaração do ordenador de despesa
de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do art. 17 da referida lei,
os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,
como é o caso dessas despesas, deverão também demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.

Tendo em vista informações fornecidas pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, o impacto
financeiro das medidas consignadas na proposição é estimado em
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R$1.416.979,00.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° t urno, do Projeto
de Lei Complementar n° 28/2007 na forma do Substitu tivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.164/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.164/2008
“altera a Lei nº 13.663, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a efetuar alterações pontuais na

legislação que disciplina a Copasa-MG, tendo em vista a existência de
novo marco regulatório para o saneamento básico no País, constituído
pela Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2008.

A Copasa-MG é patrimônio material e imaterial do povo mineiro, pois
seu valor é constituído não apenas por suas instalações e
equipamentos, mas notadamente pelo conhecimento acumulado por
seus profissionais durante décadas de serviços prestados à população
mineira. Como reconhecimento da importância desse patrimônio,
projetos de lei que versam sobre a entidade recebem especial atenção
desta Casa, tanto que o assunto de que trata a proposição em estudo
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já foi objeto de discussão aprofundada em audiência pública realizada
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O debate sobre saneamento básico não pode parar nesta Casa;
trata-se de política pública indispensável para o desenvolvimento
sustentável do Estado, com intensa repercussão na qualidade de vida
da população. Não convém que a exigência desse debate, que é
permanente, dificulte ou retarde a tramitação da proposição em
estudo. Nesse momento, devemos concentrar-nos no exame das
alterações constantes no Projeto de Lei nº 2.164/2007, as quais foram
apresentadas, de forma didática, no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.

Com efeito, para compreender a proposição em tela, é indispensável
compará-la com a legislação em vigor, que é a Lei nº 6.084, de
15/5/73, e com o Substitutivo nº 1, formulado pela Comissão de
Constituição de Justiça. Constata-se que as alterações são pontuais,
como bem destacou o parecer da comissão que nos precedeu.

Certamente a questão mais delicada refere-se ao tema da
terceirização das atividades da Copasa-MG, notadamente em virtude
da redação que a proposição original pretendia adotar para o § 2º do
art. 1º da Lei nº 8.064.

A esse respeito, deve-se reconhecer que a natureza do serviço
realizado pela Companhia requer uma organização capaz de atender
com agilidade as sazonalidades decorrentes, por exemplo, do período
de chuvas e de fatos inesperados, como o rompimento de uma rede
de água ou de esgotamento sanitário.

Ressalte-se, ademais, que determinadas atividades, como a
recuperação do passeio ou da pavimentação, não requerem a
“expertise” dos profissionais da entidade. Para tais situações, pode ser
conveniente a contratação de terceiros, segundo o juízo da
administração pública. O que não se admite é a utilização de empresa
prestadora de serviço como interposta de mão-de-obra, situação na
qual o vínculo de subordinação se estabelece diretamente entre o
funcionário da Copasa-MG e o de outra empresa. Essa é a
terceirização que esta Comissão rejeita, porque ofensiva à legislação
trabalhista e ao interesse público.

Todavia, não se pode desconsiderar que a subcontratação, como
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nos exemplos mencionados, é admitida pela legislação federal, em
especial no art. 72 da Lei nº 8.666, de 21/6/93. A respeito da utilização
do instituto da subcontratação, o Sr. Ricardo Augusto Simões
Campos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Copasa-MG, que representou a empresa na referida audiência
pública, assim se manifestou: “Em nenhum momento há pretensão da
Companhia de avançar além de suas práticas atuais. A Copasa, hoje,
tem todas as suas estações de tratamento operadas por pessoal
próprio, o que pretende manter. A Copasa é uma das poucas
empresas de saneamento do País que pratica o processo de leitura de
contas por meio de seu pessoal próprio, fazendo isso porque tem a
convicção de que é melhor. E assim ela pretende continuar”.

A redação adotada pelo Substitutivo nº 1 afastou a ambigüidade
verificada no dispositivo da proposição original sobre a matéria, uma
vez que a vincula às possibilidades previstas na legislação federal.
Por essa razão, entende esta Comissão que, sob o aspecto do texto
normativo, a matéria recebe o tratamento adequado, o que não
dispensa o acompanhamento vigilante desta Casa e da sociedade
sobre os diversos aspectos da gestão de nossas entidades da
administração indireta, como a questão da terceirização, porque assim
deve funcionar a administração pública em uma sociedade
democrática.

Outro ponto delicado na proposição original refere-se à possibilidade
de a Copasa-MG exercer suas atividades por meio de suas
subsidiárias ou de empresas de que venha a participar, nos termos do
inciso VIII que se pretendia acrescentar ao art. 3º da Lei nº 8.064. A
Comissão de Constituição e Justiça suprimiu tal comando normativo
em seu substitutivo, o que merece o apoio desta Comissão, tendo em
vista que as alterações propostas para o aperfeiçoamento da lei que
disciplina a Copasa-MG são pontuais e os vícios formais identificados
na proposição original foram afastados por aquela Comissão.

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

nº 2.164/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - André Quintão
- Ademir Lucas - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.230/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe “torna obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de
teleatendimento pelas empresas que mantêm serviço de atendimento
ao cliente”.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar as empresas de grande

porte que mantêm serviço de atendimento ao cliente a disponibilizar
serviço gratuito de teleatendimento.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1
para aperfeiçoar o projeto, suprimindo as ilegalidades e restringindo o
alcance da proposição às empresas de grande porte, com faturamento
anual superior a R$12.000.000,00, as quais não disponham de
escritórios para atendimento “in loco” ao consumidor.

Passamos à análise do projeto, no âmbito de nossa competência
regimental.

A Constituição da República estabelece, no art. 5º, inciso XXXII, que
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Por sua
vez, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de
11/9/90, dispõe, especialmente nos arts. 6º, 7º, 39 e 40, sobre os
direitos básicos do consumidor e a vedação de práticas abusivas por
parte do fornecedor de produtos e serviços. Da análise dos referidos
dispositivos, verifica-se que é assegurado ao consumidor o direito a
informações corretas, claras e precisas bem como o direito a
reclamações sobre produtos ou serviços adquiridos.
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Ressalte-se que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
6.704, de 2006, que altera os arts. 6º e 39 da Lei nº 8.078, de modo a
proibir que sejam cobrados do consumidor os serviços telefônicos
para recepção de reclamações referentes a vícios ou defeitos em
produtos e serviços ou a prestação de informações.

Esta Comissão entende que, de fato, não é razoável que o
consumidor pague para reclamar por um produto ou serviço nem para
obter informação sobre sua utilização. Há de considerar, ainda, que o
fato de o ônus dessas ligações telefônicas recair integralmente sobre
os usuários, em primeiro lugar, desestimula a busca de
esclarecimentos e o registro de reclamações por parte dos usuários;
em segundo lugar, desincentiva o atendimento célere e eficiente pelos
fornecedores. As ligações estendem-se, muitas vezes, por longos
períodos, com infindáveis opções sendo oferecidas, uma após a outra,
aumentando o tempo de espera para o atendimento e encarecendo o
serviço. De fato, o direito de o consumidor reclamar e solicitar
informações é tolhido e restringido quando se transfere para ele o
ônus da chamada telefônica.

Assim, consideramos que a proposição vem atender ao interesse do
consumidor e merece ser aprovada. Por outro lado, entendemos que
deve ser ampliado o alcance da norma, uma vez que o Substitutivo nº
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, obriga
apenas a empresa que tiver receita bruta anual superior a
R$12.000.000,00. Consideramos conveniente excluir apenas as
microempresas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006. Além disso, as empresas que estão obrigadas à
observância da norma, objeto desta proposição, necessitarão de
prazo para se adequarem à medida. Por essa razão, apresentamos,
ao final deste parecer, o Substitutivo nº 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.230/2008 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Torna obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de
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teleatendimento pelas empresas que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas que desempenham atividades no Estado e não

mantêm escritórios para atendimento “in loco” ao consumidor ficam
obrigadas a disponibilizar serviço gratuito de teleatendimento.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto no “caput” deste artigo as
microempresas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ronaldo

Magalhães.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.317/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.317/2008
altera o “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28/8/85, que
reorganiza o Conselho Estadual de Educação e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública opinou por sua aprovação, com a Emenda nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2, por ela
apresentada.

A requerimento do Deputado Carlin Moura, vem a matéria a esta
Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
183 combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise altera a Lei Delegada nº 31, de 1985, que

reorganiza o Conselho Estadual de Educação, visando à ampliação
desse colegiado, que, atualmente constituído de 24 membros,
passaria a ter 30.

O Conselho Estadual de Educação foi criado em 1963 em
atendimento às exigências da Lei Federal nº 4.024, de 1961, que
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fixava as diretrizes e bases da educação nacional. Atualmente, o
Conselho rege-se pelo art. 206 da Constituição Estadual, pela Lei
Delegada nº 31, de 1985, e pelo Decreto nº 35.503, de 1994,
respeitadas as diretrizes e bases da educação nacional vigentes.

O citado órgão tem atribuições de natureza normativa, deliberativa e
consultiva e a ele compete a análise e o pronunciamento acerca de
questões de diversas ordens no campo da educação, destacando-se a
interpretação e a aplicação da legislação federal no âmbito do Sistema
Estadual de Educação e os atos de autorização, reconhecimento,
credenciamento e avaliação de cursos e instituições integrantes do
sistema.

Na gestão das políticas públicas de educação, assim como nos
demais campos de atuação do poder público, há uma base de
decisões que só podem ser tomadas de maneira adequada à luz de
uma gama de conhecimentos específicos, fundamentados tanto em
uma sólida trajetória acadêmica quanto na experiência profissional no
setor. Daí a importância da manutenção de um corpo de profissionais
no Conselho Estadual de Educação condizente com a complexidade e
relevância de sua missão institucional.

A nova e complexa realidade da educação coloca à frente do
sistema desafios diversos - a universalização do ensino fundamental
e, recentemente, do ensino médio; o crescimento e a diversificação da
educação profissional e superior; a criação dos diversos mecanismos
de controle e avaliação da qualidade do ensino oferecido nas
instituições; a grande expansão do setor privado no campo da
educação -, que exigem do poder público estrutura adequada para
conduzir a evolução da educação no Estado e promover o
aprimoramento qualitativo necessário. Para tanto, o Conselho
Estadual de Educação é órgão basilar, o que justifica a recomposição
númerica de seus membros pretendida pela proposição em análise.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
apresentou a Emenda nº 1, visando a harmonizar o conteúdo do
projeto com os comandos da Lei Delegada nº 31, de 1985, que se
pretende modificar, o que enseja manifestação favorável desta
Comissão.

No que concerne à Emenda nº 2, da Comissão de Administração
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Pública, não endossamos o seu teor, em virtude das razões que se
seguem.

Segundo o art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 1985, com redação
dada pela Lei Delegada nº 172, de 2007, a composição do Conselho
Estadual de Educação se dará da seguinte forma:

“Art. 3º - (...)
I - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão de livre

escolha do Governador;
II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão escolhidos

pelo Governador a partir de listas tríplices a serem elaboradas por
entidades da sociedade civil relacionadas à área de atuação do
Conselho”.

A Emenda nº 2 propõe vincular a escolha do Governador (inciso I do
citado art. 3º), de pelo menos 3 membros da Câmara de Ensino
Superior, a listas tríplices elaboradas pela Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg -, pela Universidade Estadual de Montes Claros
- Unimontes - e pelas instituições de ensino superior associadas à
Uemg, respectivamente. O objetivo, conforme explicitado no parecer,
seria “envolver as universidades públicas do Estado e as instituições a
ela vinculadas no processo de escolha dos membros a serem
indicados para o referido Conselho”.

A despeito de ser compreensível a motivação do relator da matéria
na Comissão de Administração Pública, em razão de uma situação
histórica que redundou em um elevado número de membros oriundos
de instituições privadas no CEE, determinar que a indicação para a
Câmara de Ensino Superior tenha origem diretamente em instituições
de ensino públicas ou privadas compromete potencialmente a
imparcialidade/neutralidade pelas quais devem se pautar os atos do
Conselho, tendo-se em vista que as instituições mencionadas na
emenda, na condição de integrantes do Sistema Estadual de
Educação, são objeto de controle, fiscalização e avaliação desse
Conselho. Note-se que o Conselho Nacional de Educação, que, desde
1995, formula consulta às entidades para indicação de seus membros,
nos moldes como instituído recentemente no conselho mineiro, não o
faz diretamente de nenhuma instituição de ensino e sim de entidades
associativas e instituições de pesquisa.
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O novo processo de escolha dos membros do CEE, instituído pela
Lei Delegada nº 172, de 2007, se alinha às tendências de expansão
da participação da sociedade civil nos órgãos colegiados com poder
de decisão e representa um avanço na gestão pública de educação no
Estado. Os resultados dessa abertura já podem ser sentidos no
primeiro processo de escolha baseado no novo modelo, cujo resultado
já demonstra maior diversificação na origem dos membros escolhidos,
inclusive com a indicação de um novo membro de origem da
Unimontes, para a composição da Câmara de Ensino Superior.

Ademais, entre as entidades da sociedade civil que apresentam
listas tríplices para indicação dos membros da Câmara de Ensino
Superior, relacionadas no Decreto nº 44.627, de 2007, constam as
que congregam representantes de instituições de ensino superior
públicas, como a Associação Brasileira de Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais - Abruem - e o Fórum das Instituições Públicas
de Ensino Superior de Minas Gerais - Ipes -, e as que congregam
representantes das instituições privadas, como a Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - Abmes - e a
Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior de
Minas Gerais - Affesmig. A esta última estão filiadas as fundações
educacionais associadas à Uemg, que são, de fato, instituições
autônomas totalmente mantidas pela iniciativa privada, mas que
possuem vínculo de natureza pedagógica com aquela universidade.

Portanto, o rol de entidades a serem consultadas para a composição
da Câmara de Ensino Superior demonstra representatividade bem
distribuída. Estabelecer que a escolha do Governador ocorrerá entre
os indicados por instituições de ensino específicas, além de contrário
ao princípio da imparcialidade, como já explicitado, poderia provocar
concentração ou duplicidade de indicações nas instituições de ensino
destacadas na Emenda nº 2, o que redundaria em desequilíbrio do
processo.

Na oportunidade de apreciação da proposição em tela,
apresentamos a Emenda nº 3, com o intuito de conferir maior
transparência ao processo de escolha dos Conselheiros. Entendemos
que aos cidadãos interessados devem ser fornecidas informações que
possibilitem o acompanhamento desse processo, a exemplo do que é
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feito pelo Ministério da Educação, por meio da divulgação da relação
dos indicados, discriminando-se as câmaras para as quais ocorreu a
indicação e a forma de escolha.

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

2.317/2008, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 3, que apresentamos, e
pela rejeição da Emenda nº 2, da Comissão de Administração Pública.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985,

com a redação dada pela Lei Delegada nº 172, de 25 de janeiro de
2007, fica acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º:

‘Art. 3º - (...)
§ 3º - O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial dos Poderes do

Estado e na página oficial do Conselho Estadual de Educação na
internet, a relação dos indicados à função de Conselheiro a ser
encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 62, inciso XXIII, “b”, da Constituição do Estado,
discriminando-se a câmara para a qual foi feita a indicação de cada
membro e a forma de escolha, conforme os incisos I e II do ‘caput’
deste artigo.

§ 4º - Será incluída, na divulgação de que trata o § 3º, a relação dos
nomes dos Conselheiros reconduzidos à função, quando houver’.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Carlin Moura - Gil

Pereira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.352/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Gilberto Abramo, trata do
fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de livro
informativo em que constem os dados relativos aos serviços de que
dispõe o cliente.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008, foi o projeto
preliminarmente distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
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emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para ser apreciado nos lindes
de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposta em análise pretende facilitar o acesso dos consumidores

às informações relativas aos médicos, aos laboratórios e às clínicas
credenciadas ou referenciadas pelos fornecedores dos serviços de
planos e seguros de saúde no âmbito do Estado.

Para tanto, assegura ao consumidor o direito de receber, quando da
estipulação dos contratos, um livro contendo o rol dos profissionais e
dos serviços credenciados, com os respectivos endereços e telefones.

O parecer exarado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
nos antecedeu, assegura que a legislação que versa sobre a matéria,
assim como os atos regulamentatórios editados pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS -, não garantem ao consumidor o direito
a esse tipo de informação, conforme pretendido.

Desse modo, esta Casa Legislativa possui a prerrogativa de dispor
sobre o tema, por meio de lei, em face da competência concorrente do
Estado para a edição de propostas que dizem respeito à proteção aos
consumidores.

Verifica-se que o projeto procura disciplinar o direito à informação
clara, precisa e ostensiva sobre os produtos e os serviços de saúde
disponibilizados no mercado, em consonância com os preceitos
insculpidos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Entendemos que é conveniente que o livro mencionado na
proposição contenha o rol de profissionais, catalogados por
especialidade médica, o que, sem dúvida, facilitará sobremaneira a
consulta. Esse é o fundamento da apresentação da Emenda nº 1 ao
Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

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

2.352/2008 na forma do Substitutivo nº 1 e com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
No art. 1º, substitua-se o termo “médicos” pela expressão “médicos
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por especialidade”.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ronaldo

Magalhães.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.587/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nº

2.587/2008 altera o art. 7º da Resolução nº 5.195, de 4/7/2000, que
estabelece condições para a realização de concurso público e dispõe
sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da
Assembléia Legislativa - CFAL.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o
projeto à Mesa da Assembléia, para exame no 2º turno, nos termos
regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Conforme já salientado quando do exame do 1º turno, a proposição
em apreço consubstancia mais uma das inúmeras ações
implementadas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais com
vistas a manter um quadro de pessoal qualificado e em alto patamar
de excelência técnica, de modo a fazer frente às demandas cada vez
mais complexas do Poder Legislativo.

Nas ocasiões em que a Casa promove concursos públicos, é natural
que as regras que tratam do recrutamento dos novos servidores
passem por revisões ocasionais, para que atendam às diversas
peculiaridades que se apresentam em casos específicos, de modo a
não comprometer o nível elevado de capacidade técnica exigido dos
recém-empossados.

O objetivo da proposição em exame é promover uma adequação
das regras relativas aos aspectos regulamentares do treinamento dos
novos servidores aprovados em concurso, de modo que elas passarão
a ser tratadas em deliberação da Mesa, e não como em resolução,
como vinha ocorrendo até agora.

De fato, deixando o disciplinamento geral a cargo de resolução, é
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muito mais adequado que se mantenham os demais detalhamentos
em instrumento normativo que permita maior flexibilidade quanto a
eventuais alterações que se fizerem necessárias, possibilitando
adaptar as regras à realidade com que a administração se depara.

Ressalte-se que parte da matéria relacionada com a organização e
com o programa de treinamento de pessoal já se encontra disciplinada
em deliberação, de modo que essa matéria passará a ter um
tratamento normativo mais uniforme.

Por fim, o Substitutivo n° 1, aprovado em 1° turno,  revela-se
bastante conveniente, uma vez que estabeleceu prazos que permitem
levar em consideração a realidade de cada concurso, dada a
impossibilidade de se prever o quantitativo de inscritos para
determinado cargo ou o número de candidatos que se habilitam a
participar de etapa subseqüente. E essa alteração mantém o
pressuposto de não se permitir que os concursos se estendam além
do prazo estritamente necessário à seleção dos profissionais de alto
nível que a Casa requer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Resolução nº 2.587/2008 na forma do vencido no 1° turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Alencar da Silveira Jr.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.587/2008

(Redação do Vencido)
Altera os arts. 3º e 7º da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de 2000,

que estabelece condições para a realização de concurso público e
dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor
da Assembléia Legislativa – CFAL–, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Os arts. 3º e 7º da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 3º - O concurso será homologado no prazo de até noventa dias

contados da publicação do resultado final, observada a legislação
eleitoral vigente.

§ 1º - Nos concursos realizados em mais de uma etapa, nos termos
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de edital, será observado o prazo máximo de trinta dias úteis entre a
publicação do resultado definitivo de uma etapa e a realização da
subseqüente.

§ 2º - Em caso de descumprimento de prazo previsto neste artigo, o
candidato poderá representar à Mesa da Assembléia, que determinará
a apuração de responsabilidade.

§ 3º - Os prazos previstos neste artigo podem ser suspensos por ato
da Mesa da Assembléia na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior ou de decisão judicial que impeça a realização tempestiva da
etapa do concurso.

(...)
Art. 7º - O servidor aprovado em concurso público e nomeado para

cargo de provimento efetivo submeter-se-á, depois de empossado, ao
Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL -, a ser ministrado pela Escola do Legislativo,
nas condições estabelecidas em regulamento.”.

Art. 2º - Ficam revogados os arts. 8º a 15 da Resolução nº 5.195, de
2000.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Tiago Ulisses

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.599
a 2.613/2008 - Requerimentos nºs 2.705 a 2.712/2008 -
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados
Ruy Muniz (6) e Sargento Rodrigues - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Cultura, de Segurança Pública, de Administração
Pública e de Educação - Questão de ordem - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini, Getúlio
Neiva, Carlos Pimenta e Antônio Júlio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Sargento Rodrigues;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.420, 1.448 e 1.504/2007,
2.046, 2.048, 2.133, 2.165 e 2.199/2008; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Ruy Muniz (6);
aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado
Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - 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 - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
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Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - 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 Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª-Secretária “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:

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

solicitando seja feita retificação, nos termos que menciona, do
parágrafo único do Projeto de Lei nº 2.475/2008 com vistas ao ajuste
do quantitativo de cargos da carreira de Agente Governamental. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.475/2008.)

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 2.599/2008

Declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo,
com sede no Município de São Tomás de Aquino.

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

Vicente de Paulo, com sede no Município de São Tomás de Aquino.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Conferência São Vicente de

Paulo é a prática da caridade no campo da assistência social e da
promoção humana, por meio, especialmente, da manutenção de
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os
sexos, em boas condições de saúde física e mental, proporcionando-
lhes assistência material, moral e social.

Além disso, a entidade cumpre os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.600/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos e Pequenos

Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras - Arpa -, 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 de

Artesãos e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras -
Arpa -, com sede localizada na Comunidade Palmeiras, no Município
de Capela Nova.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Associação de Artesãos e Pequenos Produtores Rurais da
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Comunidade Palmeiras - Arpa -, com sede no Município de Capela
Nova. Fundada em 9/8/89, é entidade sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria, e com duração por tempo
indeterminado.

Tem como finalidades a compra dos produtos e sua
comercialização, a elaboração de projetos e a canalização de
recursos para apoio aos tecelões e aos pequenos produtores rurais.
Além disso, visa adquirir ou construir sede própria com material e
equipamentos básicos para o atendimento aos associados em
condições de fazer frente à preparação de documentos necessários
ao recebimento de subvenções sociais, atendendo às diversas áreas
de assistência a que se propõe.

Considerando a missão e os objetivos da referida entidade, submeto
aos meus nobres pares este projeto de lei, pedindo a sua aprovação.

- 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 2.601/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Cruzeiro da Fortaleza, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Cruzeiro da Fortaleza, com sede
nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Deiró Marra
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Cruzeiro da Fortaleza, com sede nesse Município, é uma
associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional,
cultural, de saúde, de estudo e de pesquisa, desportivo e outros, sem
fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade a promoção da melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência, sobretudo mental, em
seus ciclos de vida - crianças, adolescentes, adultos e idosos -
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buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.
Entre os objetivos básicos da Apae está a coordenação e a

executação, na sua área de jurisdição, dos objetivos, programas e
políticas da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nocional
das Apaes, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o
prestígio, a crediblidade e a unidade orgânica e filantrópica do
Movimento Apaeno.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração
de utilidade pública. Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres
colegas à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.602/2008
Dá denominação à Rodovia LMG-628, entre os entroncamentos das

Rodovias MG-188 e MG-202.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Calixto Martins de Melo a Rodovia LMG-

628, entre os entrocamentos das Rodovias MG-188 e MG-202.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Delvito Alves
Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação à

Rodovia LMG-628, que faz a ligação entre as Rodovias MG-188 e
MG-202 e a ligação do Município de Unaí com os Municípios de
Arinos e Buritis (Farofa).

Propomos o nome de Calixto Martins de Melo por ter sido grande
liderança em Unaí, proprietário de terras na região e pai do ex-Prefeito
de Unaí e ex-Deputado Estadual Saint´Clair Martins Souto, que
exerceu, nos dois primeiros anos da 11ª Legislatura, as funções de 1º
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

São bem expressivos, portanto, os motivos que nos levam a
apresentar este projeto de lei, para o qual espero contar com o total
endosso dos demais membros desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 2.603/2008
Declara patrimônio cultural do Estado a Feira de Arte e Artesanato

da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada patrimônio cultural do Estado a Feira de Arte

e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo
Horizonte.

 Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis
para registro do bem cultural no Livro de Registro dos Lugares, nos
termos da legislação pertinente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: O ano era 1969, e o movimento “hippie” borbulhava no

planeta. Nascia um espaço em Belo Horizonte para que os artesãos
(então chamados de “hippies”) expusessem seus produtos. Diante do
romantismo do final da década de 60, na Praça da Liberdade, surgia o
que se tornaria uma das maiores feiras de artes da América Latina.

Em princípio, a Feira “Hippie” funcionava apenas aos domingos, mas
o movimento era tão intenso que a Prefeitura Municipal acabou por
autorizar seu funcionamento também nas noites de quinta-feira, numa
tentativa de atender à demanda cada vez maior de turistas e
consumidores de Belo Horizonte.

Os anos foram passando, e, em 1991, os artesãos, agora não mais
chamados de “hippies”, já extrapolavam todos os espaços da praça. A
Prefeitura, então, preocupada com a preservação do histórico
logradouro da Capital mineira, sentiu a necessidade de transferir a
feira para outro espaço, propiciando maior conforto aos visitantes.
Consolidou-se assim um ponto turístico da Capital, responsável
também pelo sustento de centenas de famílias. A Feira “Hippie”, como
é chamada carinhosamente, até hoje, pelos seus freqüentadores,
passou a ser reconhecida pela Prefeitura como Feira de Arte e
Artesanato de Belo Horizonte.

Com o crescimento, a feira recebe novos participantes, amplia e
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diversifica suas atividades, tornando-se um dos maiores pontos de
venda de produtos artesanais do País. Milhões de visitantes de todos
os cantos do Brasil e até do exterior vêem na feira o local onde
encontrarão a melhor forma de presentear seus amigos e parentes.
Ela conta hoje com mais de 2.500 expositores, divididos em alimentos,
artesanato, roupas, sapatos, etc. Tudo feito de forma artesanal,
gerando renda e trabalho para milhares de famílias, mas ainda
mantendo intacto o espírito de liberdade, alegria e criatividade que
levou um grupo de jovens artesãos a criar a Feira “Hippie”, nos hoje
distantes anos 60.

Sem sombra de dúvida, tornou-se um patrimônio turístico da Capital,
reforçando a lembrança do carinho e da mineiridade de nossa gente.

Por sua vez, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III,
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, das
obras e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, como os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos. O art. 24, inciso VII, conferiu à União, aos Estados e ao
Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção
ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E §
1º do art. 216 dispõe, ainda, que o poder público, com a colaboração
da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e
desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
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 2.604/2008
Determina a inclusão do tipo sangüíneo na Carteira Nacional de

Habilitação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Toda carteira de habilitação emitida pelo Departamento

Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran -, deverá
conter, impresso no verso do documento, campo especifico destinado
ao tipo sangüíneo do titular.
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Parágrafo único - Se o titular do documento não desejar que a
informação referida no “caput” conste da Carteira Nacional de
Habilitação - CNH -, no campo específico deverá ser impressa a
observação “não informado”.

Art. 2º - O exame de grupo sangüíneo deverá ser emitido por orgão
especializado, e apresentado no ato de emissão ou renovação da
CNH.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: Este projeto de lei visa facilitar o trabalho de equipes de

salvamento de emergência dos hospitais do Estado de Minas Gerais.
A inclusão do tipo sangüíneo na CNH tem a finalidade de promover

uma ação eficiente das equipes de salvamento, pois um acidentado
pode precisar de uma rápida transfusão de sangue. Dessa forma, tal
informação será necessária de imediato.

O documento de habilitação é usado como identidade, dele
constando praticamente todas as informações do habilitado, e, fazer
com que conste também o tipo sangüíneo, facilitará o primeiro
atendimento das equipes de salvamento, incrementando a proteção e
a defesa da saúde. Daí a relevância deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.605/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade da prática de um mínimo de 5 horas-

aulas em estradas federais estaduais ou municipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para cada categoria de habilitação, são ministradas aulas

práticas pelas auto-escolas, constituídas de um mínimo de 15 horas-
aulas, para obtenção da primeira CNH. Além de direção veicular,
realizado em via pública urbana, as auto-escolas deverão destinar um
mínimo de cinco horas-aulas para o aprendizado nas estradas
federais, estaduais ou municipais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Adalclever Lopes
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Justificação: No ano de 2007 foram catalogadas pela Polícia
Rodoviária Federal, em Minas Gerais o expressivo número de 20.086
acidentes com veículos automotores. Em 1.358 desses acidentes,
ocorrem ferimentos graves e 1.062, com a morte dos envolvidos.

Diante dessas lamentáveis estatísticas, conclui-se que muitas vezes
esses acidentes são causados pela falta de experiência ou noção de
prática de direção nesses locais, sendo necessário um aprendizado
ou direcionamento para os condutores de veículo automotor.

Sendo assim, a primeira CNH não expressa a prática de direção nas
estradas, pois é conquistada tão-somente com aulas práticas nas vias
públicas urbanas. Por isso há o elevado índice de acidentes graves e
com morte entre os motoristas portadores da primeira habilitação.
Portanto, a prática através das auto-escolas é de grande importância,
devendo ser estendida também às rodovias.

- 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 2.606/2008
Institui proteção para o patrimônio cultural ferroviário existente no

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam declarados e protegidos como patrimônio cultural,

histórico e turístico de Minas Gerais os bens ferroviários móveis e
imóveis construídos, introduzidos ou produzidos em Minas Gerais
entre os anos de 1865 e 1960.

Parágrafo único - Os bens objeto da especial proteção estabelecida
por essa lei são considerados de interesse público para todos os fins
previstos em direito.

Art. 2º - O poder público e a sociedade deverão adotar todas as
medidas necessárias para a preservação, a defesa, a conservação e a
promoção dos bens referidos no artigo anterior, de forma a se
alcançarem, em especial:

I - o resgate, a preservação e a revitalização do patrimônio cultural
ferroviário;

II - o levantamento de dados e a organização de pesquisas
históricas que possibilitem o mapeamento, a identificação e o
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inventário dos bens integrantes do patrimônio cultural ferroviário
existente no Estado;

III - a promoção de ações objetivando o desenvolvimento, o fomento
e o fortalecimento do turismo ferroviário em caráter auto-sustentável;

IV - a regulamentação do uso, da ocupação, da divulgação e da
fruição dos bens integrantes do patrimônio cultural ferroviário.

V - destinação de imóveis ferroviários não utilizados ou subutilizados
para finalidades culturais, educativas ou sociais;

VI - criação e manutenção de museus, memoriais e arquivos
ferroviários;

VII - promoção da educação ambiental, patrimonial e para o turismo.
VIII - integração de ações entre os diversos órgãos públicos e a

sociedade em prol do patrimônio ferroviário;
IX - cumprimento da função sóciocultural da propriedade;
X - prévia avaliação técnica, pelos órgãos competentes, para a

realização de serviços e obras de reforma, alteração, conservação ou
modificação de bens culturais ferroviários.

Art. 3º - O poder público incentivará a exploração turística dos
trechos ferroviários desativados, a geração de empregos no turismo e
em ramos afins, buscando a exploração racional e a preservação do
meio ambiente.

Art 4º - É vedado às concessionárias de obras e serviços que
utilizem a malha ferroviária do Estado de Minas Gerais proceder à
desativação de trechos mediante a remoção da infra-estrutura, sem
prévia consulta ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais - Iepha -;

Parágrafo único - Deve-se entender por infra-estrutura todo o
conjunto de bens móveis e imóveis imprescindíveis ao regular
desempenho da atividade de transporte férreo, tais como os trilhos
metálicos, dormentes e pontes.

Art. 5º - A remoção do material de infra-estrutura dos trechos e dos
ramais não utilizados somente poderá ser realizada mediante
expressa anuência da municipalidade em cujo território se encontre o
trecho em desativação, sendo também imprescindível a manifestação
favorável do Iepha.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
João Leite
Justificação: “Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas

atravessa a noite, a madrugada e o dia. Atravessou minha vida, virou
só sentimento.” (Adélia Prado)

No Brasil, a chegada de D. João VI, a abertura dos portos, o
incremento do comércio e a necessidade de aproveitar os recursos
existentes condicionaram o surgimento das estradas de ferro. A
primeira tentativa foi no governo do regente Feijó, em 1835,
promulgou o Decreto Nº 100, o qual concedia favores aos
interessados em implantar no País uma estrada de ferro que pudesse
ligar o Rio de Janeiro às Províncias de São Paulo e Minas Gerais.
Essa disposição legal, no entanto, não surtiu resultados concretos.

A viação férrea começou a existir em 1852, quando Irineu
Evangelista de Souza, (1813 -1889), mais tarde Barão de Mauá,
recebeu o privilégio do Governo Imperial para construção e
exploração de uma ferrovia entre a Praia da Estrela, na Baía de
Guanabara, e a raiz da Serra de Petrópolis. A segunda ferrovia
inaugurada no Brasil foi a Recife - São Francisco, no dia 9/2/1858.

A Estrada de Ferro D. Pedro II, através do trabalho dinâmico de
seus operários e técnicos, transformou-se, mais tarde (1889) na
Estrada de Ferro Central do Brasil, um dos principais eixos de
desenvolvimento de nosso país. Desde a ação pioneira do Barão de
Mauá e de Cristiano Benedito Otôni, muitos vultos célebres passaram
pela ferrovia.

Em Minas Gerais, a implantação da ferrovia foi um pouco mais
complicada, devido a topografia do território, permeado de serras e
rios. Por volta de 1866, o Governo Federal contratou o especialista
John Witaker, para estudar a viabilidade da expansão da Estrada
Federal Dom Pedro II em Minas Gerais. Em 14/1/1869, Mariano
Procópio Ferreira ficou com a responsabilidade das obras que ligavam
o Rio de Janeiro a Minas.

A implantação do trecho ferroviário em Minas Gerais beneficiou uma
parcela do território, principalmente a Zona da Mata e o Sul do Estado,
regiões produtoras de café. As demais áreas passavam por muitas
dificuldades e reivindicavam estradas de ferro para dinamizar suas
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economias. Nesse contexto, começou uma pressão política destas
regiões com economias estagnadas em busca de favores e
concessões, dando início a movimentos para conquista de estações
ferroviárias.

As estações ferroviárias e os bens ferroviários conexos tiveram um
papel preponderante não somente no País, mas também em todo o
mundo. Fundaram cidades, centralizaram a vida das povoações,
serviram como agência de correios, trouxeram o progresso e foram
em geral construídas com arquiteturas diferentes, desde as mais
suntuosas até as mais simples; porém, até a década de 50 eram em
geral construções bonitas. Hoje em sua grande maioria abandonadas,
somente permanecem ativas aquelas que se transformaram em
estações de trens metropolitanos, as que estão no caminho dos
poucos trens turísticos e as poucas que são utilizadas como central de
recebimento de cargas pelas atuais concessionárias das ferrovias.

No momento em que o Estado de Minas Gerais vem despontando
como pioneiro na preservação de seu Patrimônio Cultural, torna-se de
crucial importância esse projeto de lei para ampliar a ação
preservacionista sobre esses importantes marcos históricos (estações
ferroviárias, oficinas, rotundas, relógios, telégrafos, sinos, lanternas,
ferramentas, documentos, etc.) que contam a trajetória das ferrovias
no Estado a partir de meados do século XIX.

As concessionárias das ferrovias, que receberam a incumbência de
zelar pelo patrimônio público cujo uso lhes foi entregue, têm a
obrigação, juntamente com o poder público e a própria sociedade, de
conservar nosso patrimônio histórico e cultural ferroviário.

Temos que evitar a dilapidação de patrimônio público ferroviário em
ramais apontados por concessionárias como "antieconômicos",
impedindo o mau uso dessas instalações que sempre fizeram parte da
história de Minas Gerais.

Projeto semelhante foi apresentado no Paraná pelo ex-Ministro
Rafael Greca, que em sua justificativa apontou sua experiência como
Ministro, informando que o mega-empresário britânico Sherwood, dos
Hotéis Cipriani e Copacabana Palace e das ferrovias Orient Express,
propôs a utilização de "ferrovias desativadas, sem transporte de
cargas", para instalar no Brasil uma subsidiária do trem mágico Orient
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Express, criando rota de uso inusitado no Brasil e de forte potencial de
atração turística.

Isto posto, em face do importante papel histórico-cultural de nossas
ferrovias, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto, que visa ao resgate de nossa memória ferroviária.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.607/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Formação Comunitário São

Francisco de Assis, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Formação

Comunitário São Francisco de Assis, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Com a finalidade de amparar crianças carentes dos 6

aos 15 anos e 11 meses, matriculadas em escolas públicas,
residentes no Bairro Shopping Park e região, foi criado o Centro de
Formação Comunitário São Francisco de Assis, entidade sem fins
lucrativos, de cunho filantrópico e comunitário.

A instituição promove o desenvolvimento integral dos menores
acolhidos, por meio de propostas de valorização e proteção da vida
individual e coletiva; proporciona-lhes reforço escolar, ajudando na
execução de tarefas, tirando dúvidas e suprindo as deficiências
pessoais, com aulas teóricas e material de pesquisa; realiza eventos,
reuniões, círculos de estudos e similares, buscando a divulgação de
resultados observados em seus projetos, a troca de informações, a
construção e a difusão de conhecimentos sobre a infância.

No âmbito público, contribui para o estabelecimento de políticas
públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e
municipal, a fim de garantir a universalidade e a qualidade da atenção
à criança e a proteção a sua família, buscando concretizar
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao
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desenvolvimento humano e social.
Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a

este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.608/2008
Declara de utilidade pública o Abrigo Lar de Jesus, com sede no

Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Lar de Jesus de

Januária.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ruy Muniz
Justificação: A entidade Abrigo Lar de Jesus, fundada em 30/4/58,

com sede no Município de Januária é uma associação civil, religiosa,
assistencial, beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica e tem por finalidade prestar serviços de
atendimento alternativo - quando não puder ser prestado pela própria
família, pelo poder público ou por outros segmentos sociais - aos
idosos desamparados de ambos os sexos, a partir de 60 anos de
idade, promovendo-lhes conforto religioso, acolhimento, alimentação,
convivência fraterna, assistência médica e moradia.

O Abrigo Lar de Jesus atualmente aloja 15 idosos e tem como
objetivo atendê-los com respeito, compreensão e todas as atenções e
cuidados necessários, para proporcionar à população idosa pobre,
excluída do meio social e abandonada pela família, um final de vida
digno e fraterno.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza 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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.609/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Matinha, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Moradores do Bairro Matinha, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Getúlio Neiva
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Matinha,

fundada em 1993, é uma entidade sem fins lucrativos, tendo como
finalidade a proteção da saúde da família, o combate à fome e à
pobreza, a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho
por meio de cursos profissionalizantes, bem como a proteção do meio
ambiente.

Os seus dirigentes são pessoas idôneas e desempenham atividades
de implementação e gerenciamento de infra-estrutura comunitária de
saúde, de saneamento básico, de recuperação ambiental e
educacional.

Por considerarmos relevantes os trabalhos desenvolvidos, contamos
com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.610/2008
Dispõe sobre a publicação de informações da administração pública

por meio da rede mundial de computadores - internet.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam todos os órgãos integrantes da administração pública

do Estado, em qualquer dos seus poderes, responsabilizados em
disponibilizar página na internet.

§ 1º - Para efeito desta lei consideram-se órgãos públicos todos
aqueles pertencentes à administração direta e indireta, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista e fundação.

§ 2º - Estão também sujeitas às disposições desta lei as empresas
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incorporadas ao patrimônio público ou entidades para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra, bem como aquelas que
recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de
órgão público.

§ 3º - Aquele que não dispõe de meio próprio na internet poderá
utilizar a página do ente a que está vinculado.

Art. 2º - As informações devem ser prestadas conforme a natureza e
área de atuação do órgão, sendo itens obrigatórios os relativos a:

I - legislação e regulamentos próprios e aos que são subordinados;
II - estrutura e funcionamento;
III - serviços prestados ou atividades desenvolvidas;
IV - quadro de funcionários, especificando:
a) nomenclatura e quantitativo dos cargos, tipo de provimento e

vagas;
b) identificação dos ocupantes dos cargos: nome e identidade

funcional;
V - projetos, parcerias, metas e campanhas para consecução de

seus fins;
VI - contratos e termos de convênio, bem como os termos aditivos e

análogos decorrentes, especificando:
a) valor orçado, valor contratado, valor executado;
b) cronograma de execução;
c) modalidade e tipo da contratação, nos termos do Estatuto Federal

Licitatório;
VII - gastos com publicidade, especificando:
a) valor total e unitário;
b) forma, condição e data de pagamento de cada parcela, conforme

o caso;
c) tipo de publicidade, quantitativo de material e demais

características necessárias à perfeita descrição do objeto;
d) contrato social e últimas alterações ou sob a forma de

consolidação da empresa contratada;
VIII - orçamento vigente e dos três últimos exercícios, em

consonância com as normas usuais da contabilidade.
a) os dados devem evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a

posição patrimonial e financeira da entidade;
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b) as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registram e agrupadas de modo a facilitar o
conhecimento e a análise da situação financeira do órgão, a saber,
rubricas, verbas, dotação orçamentária, programas e ações.

c) indicação do profissional devidamente qualificado e registrado no
CRC, responsável pelas demonstrações contábeis;

IX - metas previstas no orçamento, na LDO e no PPA, e sua
execução a cada ano.

§ 1º - As contratações decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de
licitação terão disponibilizados os pareceres técnicos e jurídicos que
as fundamentaram;

§ 2º - O órgão indicará mensalmente em quadro resumo:
1 - a despesa empenhada, liquidada e paga, por mês;
2 - o valor da receita auferida, bem como sua origem: proveniente de

recursos próprios, repasses, convênios.
Art. 3º - Deve o órgão público disponibilizar, além dos dados

especificados no art. 2º, outros dados e elementos relevantes à
população, seja para satisfação de interesse particular, seja coletivo
ou geral.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no “caput” aos dados cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 4º - As informações serão veiculadas de forma clara e precisa
para a perfeita compreensão do cidadão.

Art. 5º - Todo e qualquer conteúdo inserido na internet pelo órgão
público é de sua inteira responsabilidade.

Art. 6º - Os dados e elementos fornecidos pelo órgão serão
atualizados regularmente, de acordo com a natureza e relevância da
matéria, de forma a não induzir o interessado a erro.

Parágrafo único - Não se aplica a disposição contida no “caput”
àqueles que tenham prazo específico fixado por lei.

Art. 7º - Os órgãos devem disponibilizar canais ou “links” de
comunicação direta para esclarecimentos sobre as informações
contidas na internet.

Art. 8º - A inobservância ou descumprimento das disposições desta
lei caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos do art.
11, inciso IV, da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, podendo



733

ser aplicada ao agente público responsável a penalidade prevista no
art. 12, inciso III, da mesma lei citada, independente das sanções
penais, civis e administrativas, prevista na legislação específica.

Parágrafo único - Considera-se agente público, para efeitos desta
lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos mencionados no art. 1º.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: A matéria tratada é amparada pela iniciativa comum

prevista no inciso I do art. 23 da Constituição Federal, versando sobre
o zelo pela guarda da Carta Magna, das leis e das instituições
democráticas e conservação do patrimônio público.

Entre os princípios constitucionais existentes em nosso Estado
Democrático de Direito estão aqueles expressamente estabelecidos
no “caput” do art. 37 da Constituição Federal vigente, para nortear e
respaldar a conduta da administração pública e daqueles que a
representam. Texto legal também reproduzido no art. 111 da
Constituição do Estado de São Paulo: “A Administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: ...”. (Redação dada pela Emenda à Constituição nº 19, de
1998.)

Nesse diapasão, temos que o princípio da publicidade é o que
melhor exprime a relação constitucional que deverá existir entre a
administração pública e os administrados, uma vez que torna
compulsória a transparência das ações de seus gestores, do próprio
órgão ou ente a que pertençam.

A publicidade é regra. Contudo, algumas exceções são previstas no
Texto Constitucional, tais como os atos e as atividades relacionadas
com a segurança da sociedade ou do Estado ou quando o conteúdo
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da informação for resguardado pelo direito à intimidade (art. 37, § 3º,
inciso II, da Constituição Federal).

No tocante à publicidade dos atos, programas e obras concluídas
pela administração pública, cumpre salientar que esta só será
admitida se tiver objetivo educativo, informativo ou de orientação
social, proibindo-se a promoção pessoal de autoridades ou de
servidores públicos por meio de divulgação de nomes, símbolos e
imagens, sob pena de violação do referido princípio, punível na esfera
cível como ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 1992),
sem prejuízo da sanção penal cabível.

São instrumentos constitucionais utilizados para assegurar o
recebimento de informações: o “habeas data” (art. 5º, inciso LXXII, da
Constituição Federal) e o mandado de segurança, individual ou
coletivo (art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal).

A publicidade, como princípio, orienta a atuação administrativa de
qualquer espécie e está presente, por exemplo, na concessão de
certidões, na vista dos autos, implicando a contagem de prazos para
defesa, prescrição, entre outras aplicações igualmente importantes.

Também necessário se faz destacar que está resguardado pela
Carta Magna o direito de todo brasileiro receber informações dos
órgãos públicos, seja de seu interesse particular, seja de interesse
coletivo ou geral, especificamente em seu art. 5º, inciso XXXIII: “todos
têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado”.

Sobre o tema debatido, destacamos os conceitos atribuídos pelos
doutrinadores pátrios:

José Afonso da Silva (“Curso de Direito Constitucional Positivo”,
Malheiros, 2000, pág. 653) diz que: "A publicidade sempre foi tida
como um princípio administrativo, porque se entende que o Poder
Público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível,
a fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do
que os administradores estão fazendo”.

Uadi Lamêgo Bulos (“Constituição Federal Anotada”, Saraiva, 2000,



735

pág. 563) ressalta que a atenção ao princípio da publicidade tem
como escopo "manter a total transparência na prática dos atos da
Administração Pública", associando-o assim à garantia de acesso do
cidadão aos registros públicos.

Maria Sylvia Zanella di Pietro (“Direito Administrativo”, Atlas, 1997,
pág. 68) ressalta a importância da garantia, pelo dispositivo
constitucional, do direito de informação do cidadão (com base no art.
5º, incisos XIV e XXXIII da CF/88) não só em face de interesse
particular, mas, igualmente em face dos interesses coletivos ou gerais,
de modo a operar uma forma mais eficiente de controle popular da
administração pública. Na mesma linha é o pensamento de Celso
Antônio Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”,
Malheiros, 1994, pág. 59)

Odete Medauar (“Direito Administrativo Moderno”, 1998, pág. 139)
vai se balizar em Norberto Bobbio e Celso Lafer para tecer sua
explanação, que merece, pelo poder de síntese, ser transcrito: "O
tema da transparência e visibilidade, também tratado como
publicidade da atuação administrativa, encontra-se associado à
reivindicação geral da democracia administrativa".

Lúcia Valle Figueiredo (“Curso de Direito Administrativo”, Malheiros,
1999. pág. 57) acrescenta aos argumentos já expostos pelos citados
autores, a realização, por meio do respeito ao princípio da publicidade,
da isonomia.

No caso vertente, é absolutamente plausível que a administração
pública evolua concomitantemente com a tecnologia, isso implica em
utilizar os meios adequados e eficazes para o alcance de seus fins.

Dessa forma, vislumbramos que o mais eficiente mecanismo
tecnológico para publicidade dos atos públicos é a rede mundial de
computadores - internet, pois concentra a capacidade de
disseminação da informação com um número abrangente de
indivíduos em diversas regiões geográficas em velocidade superior a
qualquer outro meio de comunicação de massa.

A propositura desta demanda representa uma resposta da
administração pública paulista aos anseios de seus administrados na
busca de informação, seja para exercício da cidadania, seja para
defesa de direitos, mesmo enquanto consumidor.
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Assim, consignamos que o Código de Defesa do Consumidor - CDC
- disciplina a publicidade dos prestadores de serviços em seus arts. 36
a 38, sem distinção dos privados e públicos, cabendo aos órgãos que
desenvolvem tais atividades observar e cumprir as disposições
constitucionais, no caso a publicidade de seus atos, e informar
devidamente o consumidor sobre o produto ou serviço ofertado.

Expostas essas considerações, podemos concluir que o projeto de
lei em tela assegurará com eficiência, economicidade e transparência
o fim legal do princípio da publicidade, além daqueles que lhe são
correlatos.

É neste propósito que contamos com o apoio dos nobres pares.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.015/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.611/2008
Dispõe sobre o fornecimento pelos estabelecimentos comerciais de

boleto para pagamento de contas em agências bancárias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas comerciais de grande porte que

oferecem crediário aos seus clientes submetidas a oferecer opção do
pagamento por boleto bancário.

Parágrafo único - Entende-se por empresa de grande porte a pessoa
jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, que tiver receita bruta anual superior a R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Art. 2º - Nas disposições do artigo anterior, ficam incluídos os carnês
de pagamento, as faturas e outros documentos similares.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: Obrigar os clientes que optaram pelo crediário em suas

compras a comparecimentos mensais ao estabelecimento comercial
com o propósito único do pagamento parcelado não é razoável.
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Boleto bancário é uma forma de pagamento segura, prática e barata
para comerciantes e consumidores. Quando o estabelecimento
oferece a opção do pagamento por boleto bancário, respeita e facilita
a vida do consumidor, pois este pode pagar a conta em qualquer
agência bancária, casas lotéricas, supermercados, agências dos
correios durante o período do vencimento bancário. Tal situação pode
até mesmo reduzir o índice de inadimplemento dos estabelecimentos
comerciais.

Conforme consubstanciado no art. 24, inciso V, da Constituição
Federal, a competência para legislar sobre relação de consumo é
concorrente, podendo os Estados da Federação disciplinar a matéria.

Por estas razões, a aprovação do projeto em análise visa
objetivamente contribuir para o respeito ao consumidor, especialmente
na nossa atribulada vida moderna, em que o tempo é mínimo e
qualquer facilidade ao cidadão é sempre bem-vinda.

- 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 2.612/2008
Institui a notificação compulsória a ser adotada pelos

estabelecimentos de ensino, nos casos de violência contra a criança e
o adolescente no âmbito do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a notificação compulsória que deverá ser

adotada pelos estabelecimentos de ensino público e privado do
Estado, nos casos de violência contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único - A notificação de que trata o “caput” será
encaminhada pela direção da escola diretamente à autoridade policial
competente e ao conselho tutelar da localidade.

Art. 2º - A violência contra a criança e o adolescente estará
caracterizada quando a ação ou a omissão do agente resultar em
morte, lesão corporal, sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos.

Art. 3º - A aplicação do disposto nesta lei não excluirá a incidência
de outras medidas de proteção e preservação dos direitos da criança
e do adolescente.

Art. 4º - A notificação compulsória deverá ser preenchida em
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formulário próprio pela direção do estabelecimento, o qual deverá ser
acompanhado de atestado emitido pelos profissionais de educação
que detectaram a ocorrência.

Art. 5º - A notificação compulsória, nos termos desta lei, deverá ser
feita sob sigilo, vedada a consulta, extração de cópia e informação
para terceiros.

Art. 6º - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará os
estabelecimentos de ensino público e privado do Estado e,
solidariamente, seus respectivos agentes às sanções administrativas
e legais previstas em lei.

Art. 7º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua
execução.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: Os estabelecimentos educacionais, locais que as

crianças e os adolescentes freqüentam diariamente, dotados de
equipes multi-profissionais, estão capacitados a detectar os casos
objeto deste projeto.

Entendemos, pois, que esta proposição poderá contribuir para a
ampliação do leque de medidas protetoras da criança e do
adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Diante da importância da matéria, cabe a este Deputado solicitar o
apoio imprescindível dos dignos pares para que seja aprovado este
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.613/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, no Município de São João del-Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, no Município de
São João del-Rei.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2008.
André Quintão
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de São João del-Rei, é
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e tem atividades
voltadas à recuperação e reintegração social dos condenados a penas
privativas de liberdade.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.705/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados manifestação
de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 53/2007, que
tramita nessa Casa Legislativa, garantindo ao servidor de cargo em
comissão de livre nomeação e exoneração direito a aviso prévio,
seguro desemprego, FGTS, entre outros.

Nº 2.706/2008, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
concedido o Título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Caio Luiz
de Almeida Vieira de Mello, Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho do Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

Nº 2.707/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Flávio Aparecido
Romualdo Aquino por sua posse como Comandante da 5ª Região da
Polícia Militar, de Uberaba. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.708/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Paulino Cícero por sua
posse como Presidente do Conselho Administrativo da Associação
das Siderúrgicas do Brasil-Asibras. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.709/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a PUC Minas pelo 25º
aniversário de criação do Museu de Ciências Naturais. (- À Comissão
de Educação.)

Nº 2.710/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
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solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências com vistas à
criação de uma Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso no
Município de Contagem. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.711/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros pedido de providências para que tramite, em regime de
urgência, projeto de iniciativa popular que dispõe sobre o meio-passe
para estudantes. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.712/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que
menciona pela apuração da tentativa de homicídio do Sr. Ronaldo
Silveira Saturnino, radialista e Conselheiro Tutelar no Município de
Taiobeiras, a qual culminou com a prisão do Sr. Joel da Cruz Santos,
ex-Prefeito.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e dos Deputados Ruy Muniz (6) e Sargento
Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Segurança Pública, de Administração Pública e de
Educação.

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

anunciar nesta Casa Legislativa que na sexta-feira foi sancionada pelo
Governador de Minas a Lei nº 17.615, a nova Lei de Incentivo à
Cultura de Minas Gerais. Essa lei foi originada de um grande debate
neste Parlamento, de projetos da nossa autoria, assim como do
Deputado Domingos Sávio. Houve participação da Comissão de
Cultura, a presença importante da Deputada Gláucia Brandão; a
realização do fórum técnico de cultura, a 1ª Conferência Estadual de
Cultura, e a participação de diversos agentes e grupos culturais de
Minas Gerais. É a segunda lei que aprovamos no exercício da nossa
atividade parlamentar nesses três anos e meio e que beneficiará a
muitos, porque amplia a participação e, principalmente, a
descentralização dos recursos para os diversos Municípios da nossa
grande Minas Gerais, que tem uma diversidade cultural muito grande.



741

Quero registrar aqui que, entre os avanços da lei, durante os próximos
anos, teremos uma percentagem destinada ao interior de Minas. A
partir de 2008, 40% dos recursos da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, que este ano são de aproximadamente R$40.000.000,00,
serão destinados aos agentes culturais, aos grupos, à cultura popular
e às organizações culturais e sociais do Estado. Essa percentagem
cresce gradativamente até 2013, quando teremos 45% dos recursos
descentralizando e democratizando a cultura em Minas Gerais. Outro
aspecto que garante essa descentralização é a participação de novos
incentivadores e empreendedores. Numa faixa de contribuição serão
incluídas empresas de pequeno e médio porte, que poderão ser
incentivadoras por meio da renúncia fiscal do Estado para a Lei
Estadual de Incentivo. Isso garantirá essa interiorização e
descentralização com a participação desses novos empreendedores,
que se encontram na maioria dos Municípios de Minas, não apenas
alguns grandes empreendedores e grandes empresas - aliás, não
mais do que 20 empresas de grande porte contribuíam para a Lei de
Incentivo no Estado. Quero também registrar que foi aprovado um
outro avanço, que é a nova organização das comissões que
analisarão as câmaras setoriais e os projetos. Estes agora são
divididos em nove áreas para que haja um estudo melhor da nossa
legislação e dos projetos aprovados no interior: as artes cênicas,
incluindo teatro, dança, circo, festivais e publicações em torno desses
temas; o audiovisual, incluindo cinema, vídeo e todas as ações em
torno dessas áreas; as artes visuais, incluindo artes plásticas,
“designer” artístico e de modas, fotografia, filatelia, enfim, toda a parte
de publicação e seminários em torno desse sistema, dessa câmara
setorial; a música, incluindo festivais; a literatura, obras informativas e
de referência, revistas, preservação e restauração do patrimônio
público imaterial, material e particular, folclore e artesanato, que são
fundamentais - aliás, Minas tem muito do folclore e do artesanato -; a
pesquisa, a documentação, os centros culturais, as bibliotecas, os
museus, os arquivos. Essas áreas hoje estarão bem divididas para
que essa equipe técnica possa avaliar melhor os projetos em Minas
Gerais. Finalizando, o fundo estadual hoje tem um recurso da ordem
de R$10.000.000,00, também destinado a atividades e a projetos
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culturais especialmente para todo o interior, a grande Região
Metropolitana de Belo Horizonte, todas as cidades no entorno da
Capital e de outras regiões metropolitanas e também no conjunto do
interior de Minas Gerais. Para nós, é uma satisfação ver hoje
sancionada a nossa lei, que foi tão debatida nesta Casa Legislativa
por todos os Deputados, especialmente pelos que se interessaram
mais especificamente pelo tema. Então, a Lei nº 17.615 é a nova lei
de incentivo cultural em Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença, em Plenário, do nosso colega Deputado Gustavo Corrêa,
hoje Secretário de Esportes.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente; Sras. Deputadas; Srs.

Deputados; servidores da Assembléia; amigos que nos acompanham
das galerias do Plenário e nos enriquecem não só na tarde de hoje,
mas durante todo o nosso trabalho legislativo; telespectadores da TV
Assembléia, instrumento de interlocução entre os representantes do
povo e todos os segmentos da sociedade, jovens, famílias; no último
dia 26 comemoramos o Dia Mundial de Combate às Drogas, na
Semana Estadual e Nacional de Combate às Drogas. Eu, com o
Deputado Célio Moreira, representante da Assembléia no Conselho
Estadual Antidrogas, participamos de uma série de atividades
promovidas não só pela Subsecretaria Estadual de Políticas
Antidrogas, com o nosso querido amigo Cloves Benevides, mas
também pelas comunidades terapêuticas, das quais somos também
apoiadores, até mesmo voluntários e incentivadores.

Hoje, Sr. Presidente, com muita alegria, quero relatar neste
Parlamento que recebi a visita de um jovem que está se despedindo
de Belo Horizonte para voltar a sua terra natal. Há dez meses esse
jovem, que até me deu a liberdade de dizer o seu nome, Cristóvão,
chegou a Belo Horizonte com cerca de 20kg a menos do peso que
tem hoje. Ele veio para esta cidade em situação deplorável, em virtude
do vício das drogas. Essa é uma realidade não só dele, mas de
centenas, até mesmo de milhares de jovens, homens e mulheres que,
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muitas vezes, acabam sendo acometidos por esse mal.
Há mais ou menos dez meses esse rapaz veio ao meu gabinete,

juntamente com a sua família do Norte de Minas, desesperados,
porque a família estava destruída, destroçada, em virtude desse
problema. Acolhemos o rapaz, como fizemos com vários outros.
Fizemos a primeira triagem e demos toda a esperança e palavra de
conforto para os seus pais, que, aliás, haviam perdido a esperança. O
seu pai disse a mim que é uma situação terrível criar um filho até os
18 anos, dar a ele tudo do bom e do melhor e vê-lo chegar todos os
dias drogado, uma situação muito triste, e que não tinha mais
esperanças. Eu disse a ele que estávamos entrando em contato para
dizer-lhe que não desistisse do seu filho. Assim, eles vieram, nós os
acolhemos, fizemos a primeira triagem e encaminhamos o filho a uma
das comunidades terapêuticas de qualidade que temos em nosso
Estado. Graças a Deus, temos em nosso Estado uma política
antidrogas. Vale a pena ressaltar isso, Sr. Presidente. V. Exa. sabe
que percorro o Brasil afora, e posso dizer que a nossa política
antidrogas é uma entre tantas de qualidade, entre tantas políticas
públicas do nosso Estado e que realmente motivam e impulsionam as
comunidades terapêuticas. O Cristóvão foi para a Terra da
Sobriedade, uma das comunidades terapêuticas de maior eficiência e
eficácia que há em nosso Estado. Ali, aquilo que parecia impossível -
um rapaz forte, mas ao mesmo tempo deteriorado - transformou-se
em uma linda realidade.

Cristóvão foi recebido na Comunidade Terra da Sobriedade, e nós
acompanhamos, dia após dia, sua recuperação. Muitas pessoas - e,
às vezes, até mesmo a medicina - consideram a dependência química
como um mal incurável, mas acompanhamos este, como tantos outros
jovens, e, passados dez meses, venho a esta tribuna para dizer que
estamos reinserindo Cristóvão no seio de sua família, na sua terra
natal, para que seja acolhido e volte de cabeça erguida. Com o seu
testemunho, tantos outros jovens também se sentiram motivados a
procurar ajuda, socorro.

Sr. Presidente, se existe essa triste realidade das drogas, sabemos
também que existe esperança, solução. Temos vivido diariamente a
realidade das comunidades terapêuticas, como a Fazenda da
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Esperança do Frei Hans, que chega a ter índice de 85% de
recuperação de jovens dependentes químicos. Temos constatado a
restauração das famílias. Com prazer, concedo aparte ao Deputado
Célio Moreira, uma das pessoas que me acolheu com muito carinho
no Conselho Estadual Antidrogas e que tem sido um bravo lutador,
como se não bastassem tantas outras qualidades, sobretudo na
ampliação dos recursos, por meio do Orçamento, para a
Subsecretaria Antidrogas.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Eros Biondini,
com prazer gostaria de cumprimentá-lo pelo discurso e parabenizá-lo
pelo resgate de mais uma vida. Como V. Exa. mesmo disse, não só
essa pessoa, como também sua família viam todas as janelas e portas
fechadas, mas, graças a Deus, encontraram uma luz, V. Exa., que lhe
pôde indicar realmente o caminho. Essa pessoa volta para sua casa
restaurada, com intuito de buscar outras para a recuperação. Graças
a Deus, como V. Exa. informou, o Estado de Minas Gerais, por meio
da Subsecretaria Antidrogas, está tendo algum recurso para fazer
esse trabalho junto às comunidades terapêuticas e também
recebendo apoio dentro do Conselho. Além disso, a Frente
Parlamentar Antidrogas da Assembléia Legislativa, com o apoio e o
trabalho de V. Exa., está conseguindo aumentar seu orçamento para
dar oxigênio, sobrevida às comunidades, que vêm pedindo
praticamente esmolas para recuperar as pessoas. Essa é uma
atribuição do Estado, mas, às vezes, não conseguimos os recursos
necessários para tal. Realmente, é desesperadora a situação da
pessoa que quer parar, sair das drogas, assim como também é
desesperadora a situação do pai e da mãe que chegam às
comunidades pedindo-nos, pelo amor de Deus, que salvemos seu
filho, ou sua filha, ou sua mãe, ou seu pai. As comunidades
terapêuticas do Estado, com grande responsabilidade, têm-se unido
para resgatar essas pessoas e levá-las realmente de volta à sua casa,
à sociedade. Esse é um câncer mundial, e os governos, tanto o
municipal quanto o estadual e o federal, devem apoiar os trabalhos e
neles aplicar recursos. Estamos lutando para que o Fundo Antidrogas
seja regulamentado. Esse Fundo está aí há mais de 20 anos,
esperando sua regulamentação para que possamos dar suporte às
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comunidades terapêuticas a fim de fazerem atendimento aos jovens,
adultos e até crianças envolvidos com as drogas. As clínicas estão
prontas para recuperá-los. Vamos continuar nosso trabalho. No
Orçamento para 2009, tenho certeza de que poderemos contar com V.
Exa. e com os Deputados e Deputadas da Frente Parlamentar
Antidrogas. Vamos ampliar os recursos para que a Subsecretaria
Antidrogas possa realmente levar uma expectativa de vida melhor
para as comunidades e todos que ali buscam a recuperação.
Parabéns, Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Agradeço as palavras, Deputado Célio
Moreira, que só vêm confirmar o nosso pronunciamento num dia de
muita alegria, pois recebemos aqui não só aqueles tantos jovens,
homens e mulheres, que buscam recuperar-se para terem uma nova
chance de reinserir-se na sociedade e no seio de suas famílias, mas
também hoje podemos devolver a sua casa mais um desses jovens.

Sr. Presidente, esse jovem representa não só uma dezena, mas
centenas de pessoas que têm sido atendidas mensalmente,
anualmente nessas comunidades terapêuticas e que têm-se
recuperado. Desejamos que existam políticas antidrogas eficazes em
todos os Municípios, na nossa Capital, assim como em nível federal.
Sabemos que uma das características do Estado Democrático de
Direito, Sr. Presidente, é que os destinatários das políticas públicas
sejam co-autores e construtores dessas políticas públicas. Olhem que
bonito, temos, de um lado, o poder público dando suporte para que
essas comunidades terapêuticas atendam e até façam um trabalho
que muitas vezes o Estado não tem condições de fazer; por outro, há
a iniciativa privada, como temos na Fazenda da Esperança, meu
querido Deputado Doutor Viana, onde os jovens aprendem várias
profissões. A fazenda tornou-se auto-suficiente, não precisa mais de
recursos públicos, e atende a quase 600 jovens em Guaratinguetá. Há
uma filial também na região do meu caro Deputado Getúlio Neiva, em
Poté. Em Três Marias há uma unidade feminina. A Fazenda da
Esperança conseguiu ser auto-suficiente; primeiro, porque ensinou
aos jovens uma profissão, um ofício; e, segundo, por ações na
iniciativa privada, sobretudo por meio de iniciativas como a do meu
amigo Estevão Bretas, Diretor-Presidente da Rede Bretas de
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Supermercados. O que ele faz? Através da rede de supermercados,
ele faz escoar toda a produção da Fazenda da Esperança, Deputado
João Leite, como a água sanitária lá produzida, as embalagens
plásticas, os móveis feitos com os produtos recicláveis, os quais são
artesanatos e produtos muito bem-feitos e de qualidade.

Se, por um lado, temos o poder público, que muitas vezes ajuda
para que as comunidades sustentem esses jovens, por outro há a
iniciativa privada. Então, num Estado Democrático de Direito, todos
acabamos sendo responsáveis, não só o Estado ou a iniciativa
privada, mas também nós, que somos destinatários das políticas
públicas. Dando-nos as mãos, realmente fazemos com que haja
crescimento. Precisamos continuar essa luta. Trata-se de uma luta
que nos dá vitória. Portanto, a política pública antidrogas que há hoje
no Estado de Minas Gerais precisa não só ser mantida, mas ampliada
e ser modelo para outros Estados, para o governo federal e sobretudo
para a nossa cidade, que carece realmente de uma política antidrogas
e não a tem. Precisamos urgentemente oferecer aos nossos jovens e
às nossas famílias uma esperança de restauração, de recuperação.
Oxalá tenhamos oportunidade de, por meio de uma reforma
administrativa, de um choque administrativo e de uma participação
mais maciça, conseguir realocar recursos para que tenhamos uma
política antidrogas realmente difundida em todos os lugares.

Agradeço a oportunidade de poder testemunhar aqui, hoje, mais
essa vitória. Se um é resgatado, já vale a pena. O Cristóvão me
visitou pela última vez em meu gabinete naquela situação, há 10
meses, quando seus pais entraram lá chorando, com a irmãzinha dele
assustada, sem esperança, ele com 20kg a menos, e o pai dizia:
“Acho que vou acabar cometendo uma loucura contra meu próprio
filho”. Hoje, dez meses depois, devolvemos ele à sua própria casa e à
sua família, que está muito feliz. Obrigado, Sr. Presidente.

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

cumpre-me, neste momento, cumprimentar esta Casa, nossos
parlamentares por termos encerrado a discussão relativa ao processo
de ampliação do Judiciário em Minas Gerais. Ainda temos alguns
problemas pela frente, o projeto volta à Comissão de Administração
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Pública com centenas de emendas, no entanto, um passo importante
foi dado, e esse passo precisa ser avaliado.

Na reunião da tarde vi alguns Deputados se pronunciando. Alguns
diziam que a solução é paliativa, outros que não é o momento, outros
asseverando que muitas solicitações dos Deputados não foram
atendidas. No entanto, ao verificar tanto o parecer da Comissão de
Assuntos Municipais quanto o da comissão final, verifiquei que o texto
está bastante escoimado, que realmente pode haver um crescimento
muito bom da nossa Justiça.

Queria cumprimentar, neste instante, os Desembargadores de Minas
Gerais por esse trabalho e o Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais pela sintonia que houve com a Assembléia. Pelo que
percebi, das emendas apresentadas pelos Deputados pouca coisa
ficou sem ser entendida. É claro que essa busca do entendimento é
importante para todos nós, para o crescimento da Justiça. Queremos
que a Justiça cresça, seja forte, se aprimore cada dia mais.

Mas, de minha parte, tenho que registrar duas felicidades:
conseguimos incluir no projeto a ampliação de três varas para Teófilo
Otôni e, ainda assim, colocar a possibilidade de a nossa cidade-pólo
ser também entrância especial, um velho sonho de todos nós que
fomos advogados um dia, daqueles que militam hoje, dos nossos
Promotores de Justiça, dos nossos Juízes. Está assegurado no
projeto, que deveremos votar este ano, que Teófilo Otôni será
entrância especial da Justiça, com a ampliação de mais três varas. Já
me cabe aqui a preocupação de verificar a desapropriação de um
terreno existente ao lado do nosso fórum para que possamos ampliá-
lo para receber os trabalhos da entrância especial. Reservar um
terreno para ampliação do prédio do nosso fórum é uma preocupação
de agora, já que temos lá o prédio do Ministério Público.

Outra preocupação que temos é também ampliar o belo jardim que
existe em frente ao prédio do Ministério Público. Então, é muita
satisfação sabermos que esta Casa está entrando em um consenso,
em um entendimento para que possamos aprovar esse projeto que
anda pela Casa há seis anos. Já conseguimos andar bastante. As
emendas vão para a Comissão de Administração Pública, serão
escoimadas, e precisamos apelar aos companheiros para que, antes
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do recesso parlamentar, tentemos votar essa matéria. Se não der, que
pelo menos façamos a votação em 1º turno, deixando o 2º turno para
depois do recesso parlamentar. Concedo, com muito prazer, aparte ao
nobre colega, companheiro, amigo e irmão, Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Getúlio Neiva. Espero que terminemos, o mais rápido possível, com
um final feliz esse relacionamento do Poder Judiciário, esse processo
de aperfeiçoamento contínuo que está na Casa. É bom alertarmos
porque, infelizmente, ainda estão ficando para trás alguns pontos.
Avançamos muito.

Tomara que as nossas cidades, principalmente as dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, possam avançar com a instalação de mais
varas, com a mudança de categoria, como primeira entrância e
entrância especial. Temos, no entanto, de bater numa tecla - e V. Exa.
sempre tem dito isso -, que não é só a criação, mas a implantação
definitiva de comarcas. Isso aconteceu há muitos anos. Algumas
comarcas, como as de São João do Paraíso e de Jaíba, foram criadas
há muitos anos. Quando a Comarca de Jaíba foi criada, a cidade
estava com 10 mil habitantes; hoje está com 35 mil. Só Jaíba tem,
talvez, mais feitos e mais processos do que a comarca da qual ela
depende.

É importante, assim, que o Tribunal de Justiça abra oportunidade
para que essas comarcas sejam instaladas, pois já foram criadas. Aí,
então, bateremos palmas para ele, que está construindo a sua bela
sede com recursos de quase R$400.000.000,00, a fim de se
modernizar e ter acesso à multimídia, à internet, proporcionando ao
cidadão o acesso de casa a alguns documentos. Ocorrendo isso,
diremos que a Justiça de Minas é ágil e moderna. Enquanto isso não
acontece, temos de continuar insistindo na instalação das comarcas já
criadas. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Entendo e endosso as preocupações do
nobre Deputado Carlos Pimenta, em função exatamente do que já
disse algumas vezes. Desde que aportei na Assembléia de Minas,
disse que havia dois projetos que gostaria de trabalhar e não queria
sair daqui antes que eles fossem aprovados: o ICMS Solidário e a
ampliação da Justiça. Quero, de fato, ajudar a construir esses dois
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projetos juntamente com os meus colegas.
Quero dar ao nobre Deputado Carlos Pimenta duas informações

importantes. Tive um diálogo com o Presidente do Tribunal de Justiça,
Orlando Adão, que me confidenciou ser possível, sim, a instalação
das comarcas no segundo semestre, em função de pedido de
aumento de liberação de recursos por parte do Estado, levando em
conta o superávit orçamentário que houve. Há um superávit de
arrecadação que possibilitará recursos adicionais aos 6% destinados
ao Tribunal.

Confesso também que estive com o Governador Aécio Neves, que
me disse que poderia, sim, a partir do segundo semestre, começar a
implantação daquelas comarcas que anteriormente haviam sido
criadas e se preparar, com o excesso de arrecadação, para a
implantação das outras autorizadas nesse projeto.

É importante, Deputado Carlos Pimenta, ressaltar que há seis anos
luta-se para se fazer uma alteração, uma ampliação da Justiça em
Minas Gerais. Estamos conseguindo fazê-la. Assim, cumprimento os
nobres colegas Deputados pelo esforço coletivo, principalmente a
Amagis e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Essa boa relação com o Legislativo tem criado condições para
que, com base nesses entendimentos, tenhamos a ampliação das
comarcas.

Tenho um exemplo de Padre Paraíso que é semelhante ao de Jaíba,
mas temos a expectativa de que, no segundo semestre, as comarcas
sejam instaladas, com base no excesso de arrecadação e naquele
recurso que pode ser adicionado, com a autorização desta
Assembléia, ao orçamento da Justiça.

Há uma ansiedade por parte da população do interior de Minas
Gerais, sobretudo em relação ao crescimento da Justiça e à
instalação das comarcas. Na verdade, estão sendo criadas várias
comarcas. Para preencher essas vagas, está sendo ampliado o
quadro da Justiça com quase 230 cargos de Juízes.

Há um crescimento significativo da Justiça de Minas Gerais. Por isso
gostaríamos, neste momento, de fazer este destaque, principalmente
para a minha região. A minha cidade, por intermédio dos Defensores
Públicos, dos Juízes, do Ministério Público, sonhava, rogava, pedia
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muito a ampliação da nossa comarca. Essa felicidade para mim é
enorme, pois o atual fórum foi construído no meu mandato. Quando fui
Prefeito pela primeira vez, tínhamos apenas três varas; hoje já temos
nove. E vamos para a entrância especial.

Há, então, um crescimento fantástico da Justiça no meu Município.
Quero compartilhar com os meus amigos Deputados esta felicidade e
desejar que esse crescimento vá para todos os rincões de Minas
Gerais.

Nós, que às vezes temos diferenças de opinião em relação ao
Ministério Público ou a alguma decisão judicial, não podemos nunca
deixar de ressaltar o valor da instituição em si, que é absolutamente
necessária para o sistema democrático, para o Estado Democrático
de Direito. O último bastião do cidadão, do mais pobre ou do mais
rico, é sempre o Poder Judiciário.

E o Poder Judiciário merece, neste instante, minha homenagem pelo
bom trabalho de relacionamento que fez com os Deputados por meio
de permanentes conversas. No ano passado e neste houve vários
encontros de bancadas. Lembro-me de que minha bancada, a do
PMDB, reuniu-se com toda a diretoria da Amagis para discutir esse
projeto, detalhe por detalhe. Estivemos com o Presidente do Tribunal,
Orlando Adão, por duas vezes para tratar do tema. Estivemos, ainda,
com o Governador, e tratamos também desse assunto. Agora,
estamos chegando à conclusão do projeto, que está quase todo
escoimado. Não o votamos ainda em 1º turno, e gostaria de fazer um
apelo aos companheiros a fim de que apressemos sua votação. Serão
quase 230 novos Juízes e dezenas de comarcas, além da ampliação
de comarcas que se tornarão de segunda entrância. Haverá mais oito
entrâncias especiais no Estado de Minas Gerais, o que é muito
importante para nós, cidadãos.

Mesmo que às vezes eu, como cidadão comum ou como político,
tenha sido processado aqui e ali por denúncias essas ou aquelas de
origem política, continuamos a acreditar no Judiciário, no qual
apostamos como o último esteio da democracia. O Judiciário é aquele
que nos dá segurança e garantia para podermos exercer nossas
atividades.

Em função das dificuldades hoje existentes, com o aumento da
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criminalidade e da violência, precisamos de uma estrutura judiciária
muito boa, que deve contar com reequipamento e com melhora das
nossas polícias. Minas Gerais está dando exemplo para o Brasil com
essa integração perfeita entre as Polícias Civil e Militar, a qual tem
garantido ao nosso Estado uma certa tranqüilidade, diferentemente,
por exemplo, do que ocorre no Rio de Janeiro, onde absurdos
acontecem em sua Polícia Militar. Em Minas não vimos acontecer os
absurdos havidos lá. É importante ressaltar esse aspecto.

Devemos vir à tribuna, Sr. Presidente, não apenas para falar das
coisas erradas, para reivindicar ou para pedir isso ou aquilo, mas
também para ressaltar grandes feitos, o que de bom acontece em
nosso Estado. Minas Gerais está de parabéns em função da decisão
da Assembléia Legislativa que resultou no entendimento perfeito
existente hoje entre o Ministério Público e o Parlamento, entre o
Tribunal de Justiça e o Parlamento, entre a Amagis e o Parlamento,
com cobertura e apoio total do Governador Aécio Neves para que
esse projeto ampliasse a Justiça e, assim, atendesse sobretudo aos
mais pobres e carentes.

Lembro-me muito bem de que, no ano passado, conseguimos
melhorias para a Defensoria Pública. Os Defensores estavam
ganhando pouco mais de R$3.000,00, salário que ampliamos para
R$6.500,00. Acabamos com o grande problema de o Defensor ter de
prestar serviços aqui e ali para acrescer a seu salário. Hoje podemos
dizer que estamos contribuindo, e muito, para o desenvolvimento da
Justiça em Minas Gerais, e esse desenvolvimento, claro, depende da
votação que faremos nos próximos dias, em 1º turno, desse projeto de
ampliação da Justiça mineira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Eram essas as minhas colocações.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para seu

pronunciamento, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, companheiro

Deputado Doutor Viana, Srs. Deputados presentes, imprensa, povo de
Minas Gerais, gostaria de abordar, nesta tarde, dois assuntos que,
para mim, são importantes, sendo um deles muito atual, pois relativo
às eleições de 2008, que praticamente tiveram início nesta semana.
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Gostaria, caro Presidente, de cumprimentar o Ten.-Cel. Alexandre
Lucas Alves, Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil de Minas Gerais - Cedec -, do Gabinete Militar do
Governador, em razão das ações que ele e o governo do Estado vêm
tomando em relação à seca que nossa região já está enfrentando.

Em uma reunião passada, eu aqui falava de algumas outras ações,
principalmente da Cemig, que foi autorizada, por determinação do
Governador Aécio Neves, a fazer a eletrificação de nada mais nada
menos que 907 poços artesianos. A maior parte deles já estavam
perfurados e equipados, mas não havia energia elétrica. Alguns
funcionavam com bombas de óleo diesel, outros com energia solar, o
que, na verdade, não resolvia nada. Mas eles, em grande maioria,
estavam perfurados e fechados.

Na ocasião, o Governador determinou à Cemig que fizesse esses
investimentos, da ordem de quase R$8.000.000,00. O serviço está
praticamente em andamento e, até o final do ano, teremos todos os
poços artesianos já com energia elétrica.

Hoje, o Cel. Lucas, uma das pessoas que mais conhece a seca do
Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que está sempre presente,
está marcando uma reunião para segunda-feira, 14 de julho, meu caro
Deputado Getúlio, em Teófilo Otôni, no 19º Batalhão de Polícia; no dia
14, em Diamantina, na parte da tarde; e no dia 15, em Montes Claros.
Ele convoca todos os Prefeitos, sem exceção, dessas regiões para
que possam atualizar os decretos de emergência cuja vigência
termina agora no mês de julho. Poderão então pedir novamente a
homologação desses decretos de urgência e emergência, de
calamidade pública, para que os Municípios fiquem aptos a receber
recursos e implantar projetos de simplificado abastecimento de água,
de distribuição de cisternas de lona, a continuação da distribuição de
cestas básicas e também a locação de carros, caminhões-pipa para
que os Prefeitos possam distribuir a água, principalmente na zona
rural, e atender à grande urgência e necessidade do abastecimento
humano.

Eu fico feliz porque muitas vezes no passado essas medidas, essas
providências estariam sendo tomadas apenas a partir dos meses de
agosto e setembro, quando as regiões já estariam passando pela
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efervescência da seca. E agora, ainda no princípio deste ano, a partir
de março, as medidas já foram tomadas. Quero reforçar o pedido a
todos os Prefeitos do Norte de Minas para que compareçam ao
Colégio Tiradentes em Montes Claros, no dia 15, às 9 horas da
manhã, para colocar em dia as documentações para a homologação
de novos decretos que sejam reconhecidos pelos governos estadual e
federal.

As mesmas congratulações, infelizmente, não posso dirigir ao
governo federal, que é moroso e muito burocrático. Falta interesse ao
governo federal com o Norte de Minas, com a região mineira da área
da Sudene. Por isso mesmo, as ações do governo federal nunca
chegam nem a tempo nem depois que passa o período de seca na
nossa região. É triste a gente reconhecer essa situação. É triste ver o
Vice-Presidente da República, companheiro José Alencar, grande
mineiro, um homem sensível, um guerreiro, que muitas vezes, em
Brasília, convoca os Ministros e determina que se cumpram as
decisões e ainda agenda audiência com o Presidente Lula, mas
parece que as medidas ficam dentro de quatro paredes, dentro do
Palácio. Nem o Presidente Lula consegue determinar nem sequer
sensibilizar os seus aliados, os seus companheiros, os seus Ministros,
a turma de Brasília a dar um atendimento a tempo à nossa região.

Parece que acha que Minas, por ser um Estado pertencente à
Região Sudeste, não precisa de apoio, não precisa de recursos, não
precisa das mãos do governo federal. Esse sentimento já existe há
muito tempo, desde a época da Sudene, e agora confirmamos que
Brasília efetivamente tem uma certa diferença com Minas Gerais. Nem
a seca nem o sofrimento humano conseguem sensibilizar o governo
federal para agir de forma diferente.

Fica o nosso reconhecimento ao governo Aécio, ao nosso Vice-
Governador Anastasia, parceiro de primeira hora, ao Cel. Lucas, à
Sedec, pelo esforço que está sendo feito. Convidamos todos os
Prefeitos para, no dia 15, terça-feira, às 9 horas, comparecerem em
Montes Claros, no Colégio Tiradentes, tendo colocado em dia a
documentação dos Municípios, já saindo com as deliberações e
liberações de projetos importantes para a nossa região.

Sr. Presidente, queria abordar outro assunto hoje. Recebi em meu
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gabinete três Vereadores do Norte de Minas que tiveram seus
mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado.
Parece que essa temporada de caça ao mandato de Vereadores em
Minas Gerais já atinge quase o número 100. O motivo foi somente um:
a troca de partidos depois do prazo estabelecido pelo Supremo - a
imprensa costuma chamar esses políticos de infiéis. O crime é este:
ao se aproximarem as eleições, Vereadores não sentem respaldo de
seus partidos, sentem-se perseguidos, que não lhe seriam dadas
legendas nos partidos de origem, e não tiveram outra alternativa a não
ser mudarem de partido. Agora, pergunto: houve alguma perda de
mandato de Deputado Federal que incorreu nos mesmos erros,
mudou de partido fora da data estabelecida, mas está em Brasília, no
uso de suas atribuições partidárias, suas funções políticas, e nem
sequer se sente ameaçado por parte da Justiça? Alguns estão nessa
situação.Há duas Justiças? Que história é essa? Quer dizer que, para
caçar o mandato de Vereadores, há uma Justiça, e, para não caçar o
mandato dos Deputados Federais, há outra? Como conseguimos
entender essa relação? Como conseguimos entender que houve dois
pesos e duas medidas? Uma sobre os Vereadores, outra preservando
o mandato dos parlamentares federais. Que casuísmo é esse? Esses
Vereadores recorreram à Justiça, constituíram advogados, que
fizeram suas defesas a tempo, e não houve nem sequer algum tipo de
ação ou qualquer outra atitude a favor dos nossos companheiros
Vereadores.

Quero entender, Sr. Presidente, o porquê de essa mesma Justiça,
que está cassando os mandatos dos Vereadores que mudaram de
partido, também permitir, meu caro Deputado Getúlio Neiva, que
políticos que foram cassados no passado - ex-Prefeitos, por exemplo,
e outros - por improbidade administrativa, em que ficou provado que
furtaram de seus Municípios, emitiram notas frias e apresentaram
prestações de contas fraudulentas, tenham a permissão de fazer seus
registros de candidatura para concorrerem às eleições do dia 5 de
outubro. Trata-se de uma relação que estamos vendo no Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais e que não estamos entendendo.
Estão cassando mandatos de Vereadores cujo crime foi ter saído de
seu partido, porque senão eles não teriam sequer as legendas. Além
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disso, esses mesmos Vereadores estão sendo perseguidos dentro de
seus partidos, e, ainda assim, o TRE está permitindo que políticos que
foram cassados e que atentaram contra o patrimônio público registrem
suas candidaturas, apesar de nem sequer terem feito qualquer tipo de
defesa convincente para registrar essas candidaturas. Conheço
alguns ex-Prefeitos que chegaram a prestar contas de obras
fantasmas. Levaram fotografias de obras que não eram dos seus
Municípios e prestaram contas no Ministério do Esporte, em Brasília.
Existe um ex-Prefeito que levou fotografia do plano de trabalho, mas a
obra não existe. Políticos que foram cassados pelas Câmaras
Municipais porque cometeram fraudes gravíssimas hoje estão
conseguindo registrar as suas candidaturas.

Neste momento, gostaria de apresentar a minha solidariedade aos
companheiros Vereadores, a esses homens e mulheres que não
cometeram nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de delito e não
prejudicaram ninguém, mas foram perseguidos e tiveram seus
mandatos cassados. Também quero apresentar a minha indignação
junto ao TRE de Minas Gerais, que está permitindo que verdadeiros
bandidos e pessoas sem moral, sem probidade e sem condições para
exercer qualquer mandato eletivo venham registrar as suas
candidaturas em cima de mentiras e de ameaças, correndo o risco de
serem eleitos Prefeitos no nosso Estado.

Este é o meu pronunciamento e a minha indignação contra o TRE
de Minas Gerais. Espero que a Justiça seja feita, a fim de que sejam
devolvidos a esses Vereadores os mandatos que lhes foram dados
pelo povo de seus Municípios, pelo povo do nosso Estado. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, a minha fala é quase uma seqüência da fala do Deputado
Carlos Pimenta, em relação aos problemas que estamos vivendo nos
últimos dias, principalmente no que tange à questão eleitoral. Não
sabemos se está faltando autoridade neste país ou se realmente
vivemos um momento em que todos mandam e ninguém obedece.

Vemos o STE dizer que os candidatos que tenham processos que
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ainda não tramitaram em julgado não podem ser candidatos.
Já os TREs e a Associação dos Magistrados Brasileiros fazem um

movimento para que o Juiz de primeira instância não aceite as
indicações partidárias para as candidaturas de Prefeito. Com isso não
sabemos mais o que fazer, não sabemos quem manda no País, se é a
Polícia Federal, que desafia o Poder Judiciário, até com o apoio de
parte deste. Ontem o Presidente do STF disse que estamos vivendo
um momento de pirotecnia, que parece que estamos vivendo na
época dos gângsteres, com ações de investigação feitas com pessoas
certas, em locais certos, com emprego certo, mas que são tratados
como os piores bandidos do País. Não estamos alegando se estão
errados ou certos, mas a forma como está sendo feito, como o
Presidente do STF questionou. E vemos que há algo errado no País.
O próprio José Alencar, infelizmente companheiro nosso, defende
esse tipo de ação. Se perguntarem ao Lula, ele não deve estar
sabendo, porque não sabia nem que o Exército estava no Rio de
Janeiro, ocupando aquelas favelas. Então estamos vivendo um
momento em que falta autoridade no País, falta hierarquia.

Aproveito este momento político para relembrar outro fato
interessante ocorrido e que continua acontecendo desde a época das
nossas eleições, até para mostrar aos candidatos que vão disputar o
pleito deste ano o que aconteceu com a maioria dos Deputados. Fui
surpreendido agora, como Secretário-Geral do PMDB, com uma ação
movida pelo Ministério Público de São João del-Rei contra 77
candidatos, partidos e o Governador, por crime de responsabilidade
por danos morais, patrimoniais e ambientais, porque os candidatos
fizeram uma campanha lá, em São João del-Rei. Estão sendo
denunciados 77 parlamentares - ou candidatos, porque não sei se
todos foram eleitos -, e o Promotor pede a indisponibilidade dos seus
bens, como se decretar indisponibilidade de bens fosse uma ação
comum. Não sabem, ou talvez não queiram saber, o que pode
acontecer na vida de um cidadão que não cometeu nenhum crime,
apenas usou o momento da política para fazer campanha. O que o
Ministério Público quer, e se deixarmos vai acontecer, é que não haja
mais eleição. Daqui a uns dias, dirão que todos os cargos de Prefeitos
estão vagos e o Ministério Público vai assumi-los. Até seria muito bom
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para todos nós, porque eles dão conta de resolver todos os problemas
- de meio ambiente, esgoto, água, desemprego. Eles têm a varinha de
condão, como se pudessem e soubessem resolver todos os
problemas. Vai acontecer isso se deixarmos continuar da forma como
está, se o Parlamento não discutir essa situação.

O Lula vai fazer mais uma gracinha para o povo brasileiro, falando
que vai mandar a reforma política para o Congresso Nacional, como
mandou a reforma tributária. Sabem em que dia será votada? Nunca.
Tive a honra de ser o relator da proposta de Minas Gerais, mas estou
convicto que não será aprovada. E ele está dizendo que cumpriu o
seu papel, pois mandou a reforma, mas não deixam tramitar. Já
deixaram para agosto, e era para ser no primeiro semestre. No final
do ano, o Lula vai mandar a reforma política, que também não vai ser
aprovada. Mas vai dizer para o povo brasileiro que tentou e fez.

Então esta é a discussão que precisamos continuar a fazer.
Discutimos na época da ação do Ministério Público de Divinópolis, que
denunciou vários companheiros nossos políticos, e ninguém sabe no
que vai dar, porque não vai dar em nada. Tanto que um Juiz de direito
que recebeu essa ação respondeu a liminar em menos de uma
página, na maior clarividência possível e com competência. Ele diz:
“Não vê o magistrado, na prova dos autos, até o momento, nenhum
dos dois requisitos essenciais ao aceite da liminar requerida” - para
segurar os bens de todos os denunciados. (Lê:)

“Quanto ao bom indício do direito, é duvidoso dizer se espalhar
santinhos de candidatos na cidade, ainda que alguns entendam em
excesso, caracteriza dano.

Vale lembrar que a data em questão representava um dia especial,
qual seja, a véspera e o dia da eleição.

Na hipótese acima, ‘dias excepcionais’, a jurisprudência é farta em
aceitar certas exceções. Exemplos: barulhos de fogos de artifício em
dias de jogos de futebol, quebrando um pouco a lei do silêncio; bater
de sinos em dias religiosos especiais, etc. É preciso lembrar que
pequeno incômodo em situação especial não significa
necessariamente o direito à indenização.

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional, colocando
em risco a possibilidade do recebimento do valor da indenização, ao
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final do processo e no caso de sucesso da pretensão ministerial, não
demonstrou a Promotoria de Justiça que algum dos suplicados esteja
dilapidando o respectivo patrimônio ou que esteja em situação de
insolvência ou pré-insolvência. Portanto, o perigo não restou
demonstrado nem mesmo por meros indícios.

Por tais razões, fica indeferida a liminar. Intimar o Ministério Público.
Citar, observando a forma legal.”

Deputado Sávio Souza Cruz, lendo essa peça, vemos que é uma
coisa de revoltar qualquer homem de bem deste país e o Parlamento,
que precisa resolver essa situação com o Ministério Público. Não
podemos permitir que os Promotores, apenas para aparecer na mídia,
criem um processo desse tamanho, que custa muito dinheiro aos
cofres públicos e ao orçamento do próprio Ministério Público. E para
não dar em nada; apenas para criar problemas e dificuldades para os
homens que colocam o nome à disposição do povo.

Vou ler o nome de alguns dos envolvidos nessa ação: PT, PSDB,
PFL (que nem existe mais) PV, PSOL, PSB, PP, PTB, PMDB, PMN,
PSC, PDT, PL (que também não existe mais) PHS, PSTU, PRTB,
PTC, Aécio Neves, Nilmário Miranda, Vanessa Portugal, Eliseu
Resende, Newton Cardoso, Maria da Consolação Rocha, Adenor Luiz
Simões, Deputado Antônio Roberto, Deputado Carlos Alberto Pereira,
Carlos Willian, Claudionei Nunes, Francisco Gonçalves, Luiz Carlos
dos Santos, Mauro, Elismar, João Bittar, José Militão, Leonardo
Quintão, Luiz dos Santos, Eros Biondini (nosso companheiro da chapa
do PMDB), Wander Borges, etc. São 70 envolvidos, e há aqui vários
companheiros nossos. Eles estão sendo processados pelo Ministério
Público, pela eleição de dois anos atrás, porque o Deputado Paulo
Cesar distribuiu santinhos.

Aonde vamos com a democracia e a liberdade neste país? Clamo ao
Congresso Nacional. A Assembléia Legislativa precisa reagir a esses
excessos do Ministério Público. Aliás, todos os excessos devem ser
combatidos. Lutamos muito pela liberdade e para que a democracia
chegasse a seu auge. E agora alguns órgãos - Polícia Federal e
Ministério Público - assumem o papel do Judiciário e do Parlamento,
que continua ajoelhado sem dizer nada. Quando o STF ou o próprio
STE ditam normas para as eleições, criando leis, nós assistimos aos
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absurdos que aí estão. Determinaram agora que os Vereadores que
mudarem de partido perdem o mandato, sob a alegação de que o
mandato é do partido. Mas quando se toma essa decisão e se retira
um companheiro que tenha mudado de partido, quem assume é o
primeiro da suplência, independentemente de ser do partido que
perdeu a vaga. Então, o cargo não é do partido. Ou o STE resolve
esse problema, definindo-o claramente, ou vamos ter uma eleição em
que ninguém sabe de nada, todos vão mandar, ninguém vai obedecer
e todo o mundo vai ser amolado pelo Ministério Público, que está
achando que está acima da lei e é o paladino da moralidade.

Precisamos reagir ao que eles estão fazendo com as reuniões,
principalmente nas regiões mais simples do nosso Estado,
determinando como serão as eleições - até, Deputado Sávio Souza
Cruz, querendo impedir coisas que a legislação permite.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Antônio Júlio, nosso companheiro de bancada, nas suas
considerações sobre as novidades a que assistimos hoje nos
processos eleitorais. Deputado Antônio Júlio, comentando essa ação
de Divinópolis, em que o Promotor ajuíza uma ação contra dezenas e
centenas de candidatos e partidos, alegando que eles têm
responsabilidade no crime ambiental porque foram encontrados, no
chão, papéis que continham seus nomes e seus retratos, fiquei muito
preocupado, Deputado Doutor Viana, com nosso São Geraldo em
Curvelo. Na festa de São Geraldo, seus santinhos acabam caindo
pelo chão, e temo que o Ministério Público processe São Geraldo
entendendo que ele também é responsável pelos santinhos que, com
a sua imagem, ficam espalhados pelo chão, após a procissão. Nós,
em Curvelo, que temos tanta devoção por nossos santos - Santo
Antônio e São Geraldo -, ficamos preocupados com esse
entendimento do Ministério Público, pois, se for de fato generalizado
no Estado, São Geraldo pode ser processado, e não sei se teria
condições de constituir advogado e responder ao inquérito diante do
Ministério Público.

Deputado Antônio Júlio, há coisas estranhas acontecendo em Minas
Gerais. Não sou candidato a Prefeito - o Governador não deixou que
eu fosse -, mas vejo no “Estado de Minas” matéria censurando os
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colegas Deputados que não se licenciaram para serem candidatos,
sem abrir mão dos salários, dizendo que os Deputados não abrem
mão em função das vantagens. Não vi a mesma crítica quando o
Governador Aécio Neves não se licenciou para disputar a reeleição.
Não vi, Deputada Elisa Costa, a crítica feita a V. Exa. ser estendida a
seu concorrente, o Prefeito Bonifácio Mourão, que também disputará a
reeleição no exercício do cargo. Não vi essa crítica ser feita na
reeleição do Prefeito Pimentel. O próprio jornal “Estado de Minas”,
muito generoso na divulgação dos grande feitos do governo de Minas,
deve saber que a ação do Governador Aécio Neves é inspiradora de
toda a classe política mineira. Inspirados no Governador Aécio Neves,
que não se licenciou para disputar a reeleição, é que os Deputados,
na sua maioria, não estão se licenciando. Imaginem que os
Deputados disputam a Prefeitura num único Município, e o
Governador tinha muito mais razão para se licenciar porque tinha que
disputar a eleição nos 853 Municípios. E repito que não vi o jornal
“Estado de Minas” censurar o Governador Aécio Neves por não ter-se
licenciado para disputar a reeleição.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Sávio Souza Cruz, há coisas
mais graves. Discutimos aqui essa ação que também aconteceu em
Divinópolis, a Assembléia se manifestou. E quer saber o maior
absurdo que está acontecendo? O processo sumiu, desapareceu. O
Ministério Público está tentando reorganizar o processo de acordo
com os despachos. Não estou inventando isso, Sr. Presidente. Lerei
aqui, rapidamente, coisa de um minuto. (- Lê:)

“Ação civil pública de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais ambientais”. Em Divinópolis, que é o mesmo de São
João. “O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio
dos órgãos de execução que esta subscrevem, no uso das atribuições
constitucionais e legais, vem à presença de V. Exa. comunicar e
requerer o que segue.”

Isto merece atenção de quem está-nos ouvindo. O Ministério Público
deve estar-nos ouvindo, e é até bom para saber o que estamos
alegando. (- Lê:)

“Os autos em epígrafe encontram-se com carga ao Ministério
Público desde 24/7/2007. Após inúmeras tentativas de localização do
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feito nas Promotorias de Justiça, não se obteve êxito, razão pela qual
apenas nos resta o pedido de restauração que ora se requer.” O
Ministério Público sumiu com ele e estão pedindo para restaurar todo
o procedimento. (- Lê:)

“Em obediência ao disposto no art. 1.064 do Código de Processo
Civil, junta-se, na oportunidade, a cópia da inicial e de todos os
documentos que a instruíram, bem como de certidões que
demonstram o estado em que se encontravam a ação principal e as
exceções de incompetência que corriam em apenso...” E cita os
números dos autos. “Diante do exposto, o Ministério Público requer a
restauração dos autos mencionados, prosseguindo-se conforme o
disposto no art. 1.065 do CPC.”

Ressalte-se que o fato já foi encaminhado à Corregedoria-Geral do
Ministério Público para a necessária e devida apuração. Olha que
coisa fantástica! Um processo desse tamanho, Deputado Paulo Cesar,
e Dr. Gustavo, nosso advogado - poderíamos dizer, com mais de 80
indiciados -, sumiu. Estão brincando de processar os outros apenas
para criar dificuldade para aqueles que ocupam ou querem ocupar
cargo legislativo. Só pode ser isso.

O Juiz de Direito em substituição, respondendo ao pedido do
Ministério Público, diz: “Citem-se as partes contrárias para
apresentarem em juízo cópias de petições ou quaisquer outros
documentos que estiverem em seu poder, nos termos do art. 1.065 do
Código de Processo Civil. Oficie-se à Vara Cível para remeter cópia
do despacho que indeferiu a medida liminar. Cadastrar no Siscom a
restauração.” Isso ocorreu agora em 7/12/2007.

Sr. Presidente, está ocorrendo também esse mesmo tipo de
processo na cidade de São João del-Rei. Então algo está errado,
equivocado. Espero que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais tome providência, porque começaram as intimações -
aliás, o PMDB recebeu agora. Não temos nada a ver com esse
processo. Cada um cuida da sua eleição de acordo com as normas
legais. Cada candidato é responsável por sua campanha. Então, de
acordo com a nova legislação, não é o partido.

Estão querendo criar dificuldade e pedindo que os bens aqui citados
sejam obstruídos pela Justiça. Ainda bem que, com muita clareza e
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simplicidade, o Juiz indeferiu, pois não vê crime algum no que foi
citado pelo Ministério Público, de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais ambientais, porque fizeram campanha eleitoral. Um
processo está em andamento, e o outro sumiu.

Portanto queria apenas abordar essa questão. Essa é uma matéria
que vale a pena reprisarmos várias e várias vezes, até para
mostrarmos ao povo mineiro o que está acontecendo com essa falta
de autoridade, em que todos estão mandando e ninguém está
respondendo por nada.
* - 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 foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.712/2008, 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
Cultura - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 8/7/2008, dos
Requerimentos nºs 2.669/2008, do Deputado Doutor Viana, e
2.670/2008, do Deputado Jayro Lessa; de Segurança Pública -
aprovação, na 15ª Reunião Extraordinária, em 8/7/2008, do
Requerimento nº 2.675/2008, do Deputado Doutor Viana; de
Administração Pública - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
8/7/2008, dos Requerimentos nºs 2.593 a 2.596/2008, do Deputado
Carlin Moura, e 2.601/2008, da Comissão de Direitos Humanos; e de
Educação - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 9/7/2008, dos
Requerimentos nºs 2.633/2008, do Deputado Dimas Fabiano,
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2.668/2008, do Deputado Doutor Viana, 2.671/2008, do Deputado
Lafayette de Andrada, e 2.678/2008, do Deputado Weliton Prado
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende em que solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 2.327/2008 (Arquive-se o projeto.); e do Deputado
Sargento Rodrigues em que solicita a retirada de tramitação da
Emenda nº 6 ao Projeto de Lei nº 2.431/2008.

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 1.420/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Senador Cortes o imóvel que
especifica e dá outras providências; 1.448/2007, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros
o imóvel que especifica; 1.504/2007, do Deputado Leonardo Moreira,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que
especifica ao Município de Alpinópolis; 2.046/2008, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Aiuruoca o imóvel que especifica; 2.048/2008, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Leopoldina o imóvel que especifica; 2.133/2008, do Deputado
Adalclever Lopes, que autoriza o Estado a fazer reverter imóvel ao
Município de Caiana; 2.165/2008, do Governador do Estado, que
altera o art. 1º e o seu parágrafo único da Lei nº 16.262, de 18/7/2006,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à União; e 2.199/2008,
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Uberlândia o imóvel que especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos do Deputado Ruy Muniz (6), solicitando a inclusão
em ordem do dia das Indicações nºs 19 a 24/2008 (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
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Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar o Presidente em
exercício, Deputado Doutor Viana, os Deputados e as Deputadas
presentes em Plenário, a imprensa e Minas Gerais. Quero aproveitar
mais esta oportunidade de estar na tribuna para apresentar um
balanço do governo do Presidente Lula neste mês de julho de 2008, a
partir do primeiro e do segundo mandatos, mas antes quero fazer aqui
o registro de uma pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi, acessível no
“site” do Diretório Nacional do PT. Ela traz algumas reflexões sobre os
partidos políticos no País e, principalmente, sobre sua identidade com
a população brasileira. Em relação ao PT, nosso partido, os dados são
bastante animadores do ponto de vista da construção histórica de um
partido de esquerda que tem como princípio incluir socialmente a
grande maioria da população brasileira, com a participação popular,
com o compromisso político e com decisões dos Municípios, do
Estado e do País.

Esses dados nos mostram a grande identidade do povo brasileiro
com o nosso partido, com a nossa legenda. Os números demonstram
isso: 67% dos brasileiros estão satisfeitos com o Brasil; 63% acham
que o País melhorou nos últimos dois anos - especialmente nos
últimos dois anos -; 58% acham que o Brasil vai melhorar ainda mais
nos próximos dois anos. O PT tem 25% da preferência partidária e é o
partido mais lembrado por 36% do eleitorado. Para 63% do eleitorado,
o PT ajuda o Brasil a crescer, é considerado um partido de esquerda e
comprometido com as políticas sociais, preferencialmente com os
mais pobres; 47% da população é favorável à fidelidade partidária e
considera que o mandato pertence ao partido pelo qual os políticos se
elegeram; 84% avaliam positivamente o desempenho do Presidente
Lula; para 34%, a principal realização do governo Lula é a
implantação de programas sociais, e, para 20%, é a política
econômica. Entre os programas sociais, há destaque para o Programa
Bolsa Família, citado por 27% dos entrevistados.

Quanto ao balanço do retrato social e econômico do Brasil, neste
momento temos clareza de que não somos os únicos responsáveis
por esse bom momento por que passa o Brasil, do bom desempenho
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da economia, dos bons programas sociais, da melhora da qualidade
de vida e da renda dos trabalhadores. Tudo isso é fruto da luta
histórica de vários partidos políticos e dos partidos que hoje sustentam
a base do governo do Presidente Lula em nível nacional.

Hoje alguns dados deste país e do PT, que tem como liderança
maior o Presidente Lula, chamam-nos a atenção. Mesmo diante de
fortes turbulências internacionais, o Brasil segue em um ritmo virtuoso
de crescimento econômico, combinado, de forma inédita, com
avanços sociais, sobretudo com a distribuição de renda. O retrato
social e as ações do governo beneficiam todas as camadas da
sociedade. Trata-se de uma das lutas mais importantes que sempre
fizemos ao longo dos 28 anos da história do PT e também dos
partidos que se colocam na construção de um Brasil com mais
dignidade e mais direitos. Para nós, reduzir as desigualdades é um
dos objetivos fundamentais da esquerda brasileira, da esquerda
internacional e do compromisso com a justiça social assumidos ao
longo de tantos anos por nós e por tantos outros militantes dessa
frente que querem mudanças neste país.

A desigualdade de renda medida pelo Índice de Gini caiu para 0,541
em 2006 - o menor desde 1981. O Brasil, pela primeira vez, está entre
os países de alto IDH; já ultrapassou a meta de reduzir a extrema
pobreza até 2015, reduzir à metade.

Saíram da situação de extrema pobreza, de extrema miséria,
9.700.000 brasileiros; e 20.000.000 migraram das classes “d” e “e”
para a classe “c”, inaugurando outra classe média no nosso país. O
aumento da renda dos trabalhadores, a renda das famílias chegou a
mais de um trilhão, e a renda média real da população brasileira
aumentou em mais de 5% entre 2003 e 2006. Um dado muito
importante, para a classe trabalhadora e para toda a população
brasileira, é que o reajuste real do salário mínimo ultrapassa os 53%.
Segundo dados do Dieese, 88% dos acordos salariais em 2007
superaram a inflação. A qualidade de vida da nossa população
melhorou, assim como sua renda. O acesso da população brasileira
aos bens de consumo aumentou. Houve uma melhoria das moradias;
maior acesso da população aos eletrodomésticos, geladeira e
televisão; melhoria da alimentação, com muito mais famílias
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brasileiras se alimentando melhor em relação à qualidade e à
quantidade, para que tenham uma verdadeira segurança alimentar.
Há mais domicílios brasileiros, mineiros, valadarenses e do Vale do
Rio Doce atendidos por energia elétrica e telefonia. Foram incluídos
no ProJovem 236 mil jovens, segundo dados de fevereiro de 2008;
385 mil alunos no ProUni; e, neste ano, mais 229 mil vagas oferecidas
para um dos maiores programas de inclusão da nossa juventude no
ensino superior nas escolas particulares, nas universidades e nas
escolas públicas. Foram criadas 10 universidades federais, 48
extensões universitárias, 214 escolas técnicas. Neste ano, estamos
com 12 escolas técnicas em Minas Gerais; uma na minha cidade, o
Cefet de Governador Valadares, fruto da luta do PT, do Deputado
Leonardo Monteiro, das forças sociais, dos movimentos, enfim, dos
setores da educação, de diversos partidos políticos que também
somaram, para que tivéssemos um centro tecnológico federal abrindo
oportunidades para a nossa juventude. Quero registrar aqui também o
esforço do governo de Minas, da Assembléia Legislativa e da
Bancada do PT e do PCdoB em relação à abertura de vagas nas
universidades públicas de Minas Gerais. Aprovamos aqui uma
redução do ICMS da energia elétrica para as universidades públicas
de Minas Gerais. Somente neste ano, com essa redução do ICMS na
tarifa de energia elétrica de 18% para 6%, teremos uma redução de
R$4.000.000,00 nas despesas das nossas universidades. Isso
significa, Deputado Doutor Viana, a abertura de vagas para os cursos
noturnos, a interiorização das nossas universidades públicas por meio
das nossas extensões universitárias, possibilitando que todos os que
queiram estudar e não possam pagar tenham oportunidades de
acesso a uma universidade federal, a uma universidade pública.

Um outro ponto diz respeito aos programas sociais. Temos, hoje, 11
milhões de famílias atendidas, com mais de 45 milhões de pessoas
com acesso ao direito de se alimentarem melhor. Grande parte dos
cartões do Bolsa-Família são entregues às mães, porque cuidam
melhor da família, têm um cuidado especial na alimentação dos filhos
e se dedicam, de forma muito peculiar, às comunidades, além de
terem o cuidado com a educação das crianças na escola. Ter a
criança na escola e ter a mãe no SUS são exigências para que o
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programa chegue a todas as famílias brasileiras que dele necessitem.
Ainda em relação aos programas sociais, temos os recursos

transferidos para o Benefício da Prestação Continuada, que atingem,
hoje, no País, quase 3 milhões de idosos e pessoas com deficiência.
Oito milhões de pessoas já tiveram acesso ao Luz para Todos.
Estamos aguardando o reinício neste ano, em Minas Gerais, pois
temos aproximadamente 100 mil famílias aguardando para que a luz
elétrica, por meio desse programa, chegue às comunidades mais
distantes, a todas as comunidades rurais.

Temos de destacar também o Pronaf, um programa vitorioso do
Presidente Lula. A safra 2007-2008, dos 13 bilhões, já tem mais de
8,4 bilhões contratados para atender aproximadamente a 2 milhões de
famílias ligadas ao programa.

Outro programa vitorioso é o Programa de Aquisição de Alimentos -
PAA. É a compra direta. Ele beneficia os pequenos produtores e
fortalece a agricultura familiar, agregando valores aos produtos
desses agricultores. Esse programa é destinado, por meio das
instituições, das entidades, das pequenas associações de
agricultores, às organizações sociais, assistenciais, principalmente à
merenda escolar e a entidades sociais.

Registro aqui também a grande participação social nas diversas
conferências nacionais e nos conselhos realizados em Minas Gerais e
no Brasil.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. mais alguns minutos para finalizar o
meu pronunciamento. O PV faz parte da base do governo Lula. Em
Governador Valadares, Deputado Tiago Ulisses, há uma ligação muito
profunda de nosso partido com o PV. Temos, em âmbito nacional, o
Ministro Gilberto Gil.

Passarei ao retrato econômico do Brasil hoje. É um País que volta a
crescer de forma sustentável, com distribuição de renda. O emprego
formal, de carteira assinada, bateu um recorde histórico em 2007.
Tivemos 1.600.000 de novos postos de trabalho, e há a previsão de
chegarmos a 1.800.000 novos empregos com carteira assinada.
Somente nos meses iniciais, tivemos 849 mil, o que demonstra
claramente que o Brasil entrou no ritmo do crescimento e do
desenvolvimento.
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Há ainda os dados relativos às reservas internacionais, que já
chegam a US$200.000.000,00. Pela primeira vez o Brasil é credor, e
não mais devedor, internacional.

Para finalizar, quero registrar que a produção industrial cresceu 10%
neste ano de 2008 em relação ao ano anterior. Temos também uma
produção-recorde de automóveis, atingindo 3 milhões de veículos
vendidos em 2007, dando mostras do crescimento industrial. Já o
crescimento comercial foi da ordem de 11,4%.

Na agricultura, tivemos recorde na produção de grãos, atingindo
133.000.000t em 2007.

Esses dados demonstram claramente o crescimento do Brasil, com
uma política acertada de programas sociais de inclusão social, em
diversos Ministérios, e de projetos que oferecem oportunidades para a
população brasileira, os quais chegam a todos os Municípios do País.
Nunca os Municípios mineiros e brasileiros, onde todos moramos,
receberam tantos recursos federais para garantir qualidade de vida,
com melhorias nas áreas da saúde, da educação, do saneamento
ambiental e da habitação, por intermédio do PAC, resgatando assim
dívidas históricas sociais do povo mineiro e brasileiro.

Sabemos que muito ainda temos a avançar para garantir direitos, de
modo que grande parte da população tenha acesso a esses direitos
que são de todos: moradia, infra-estrutura, saúde e qualidade de vida.
Estamos trilhando, Deputado Tiago Ulisses, o caminho do
desenvolvimento, que precisa ser para todos. Qualidade de vida e
possibilidades para todos devem motivar aqueles que estão na
política, aqueles que a exercem com dignidade. As políticas públicas
têm de destinar-se à maioria das pessoas que delas necessitam, nos
Municípios mineiros e brasileiros.

Fico feliz por fazer parte da base de apoio do governo do Presidente
Lula, do PT e de todos os partidos que se somam ao nosso, com suas
idéias, histórias e experiências para um Brasil cada vez melhor para
todos os brasileiros, para uma Minas melhor para todos os mineiros,
para melhoria dos Municípios deste grande Estado, para o qual
precisamos trabalhar a fim de elevar sua qualidade de vida. Obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Adalclever Lopes em que solicita a palavra
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pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,
transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Tiago
Ulisses, é uma honra poder discursar em uma Mesa comandada por
V. Exa. O prazer é tão maior pela avaliação que hoje fazemos de
algumas perspectivas relacionadas à minha região e à minha cidade.

Gostaria de destacar nesta reunião a frustração das expectativas
relativas às ZPEs. Para a ZPE primeira e única do Leste mineiro, de
um total de 17 existentes no Brasil, no último dia 30 foi assinado um
projeto pelo Senado, pela Câmara e pelo Sr. Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva. Na minha cidade, a expectativa é muito
grande, pois alguns políticos tentam usar essa ZPE, mais uma vez -
ela já foi usada em várias campanhas -, como mote eleitoral, criando a
falsa expectativa de que amanhã as coisas estarão mudadas, que
teremos 1 milhão de habitantes e centenas e centenas de indústrias,
com milhares e milhares de empregos.

Já vi esse filme. Como fui eu que comecei o processo da ZPE, em
1988, juntamente com o Deputado Federal Luís Leal, como fui eu que
estudei e me preparei para trabalhar esse projeto, gostaria de dizer à
comunidade da nossa região - a ZPE era importante para todo o
Nordeste mineiro - que não tenha falsas expectativas, que não
acredite nas pessoas que hoje ingressaram na política e tentam usar o
refrão da ZPE como bandeira eleitoral.

A ZPE é um instrumento sério, que tem 20 anos de luta para que
seja consolidada a sua aprovação legislativa. Agora se inicia a fase
procedimental, que exigirá, logo mais, que o Presidente da República
autorize o alfandegamento da área. Toda a área precisa ser cercada,
para que tenha uma alfândega, como se fosse um outro país
incrustado naquela região. Essa fase demora pelo menos um ano. É
preciso haver a seleção do pessoal, o concurso, a cerca, que deve ser
colocada em uma área hoje de 36ha, mas que poderá crescer para
300, 400 ou 500ha. Há uma pendência da ZPEX, empresa que
administra uma dívida com o BDMG, na ordem de R$1.500.000,00,
que precisa ser acertada, quitada, negociada. Há ainda muitos
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problemas.
Estou sentindo que está se criando, na cidade de Teófilo Otôni e na

região do Nordeste mineiro, uma falsa expectativa. Eu mesmo estive
aqui, nesta tribuna, várias vezes, anunciando a primeira vitória que
tivemos na Câmara dos Deputados, graças ao trabalho do Deputado
Federal Ademir Camilo; depois comentei a vitória que tivemos no
Senado Federal, até mesmo com o Senador Aloízio Mercadante, do
PT, trabalhando contra. Mas, com a ajuda dos Senadores José
Sarney e Tasso Jereissati, conseguimos fazer passar o projeto no
Senado Federal. Tudo bem. Mas não se pode, a partir disso, dizer que
a vitória está completa, que as obras começam amanhã e que já
haverá emprego para todo mundo. É uma mentira de todo o tamanho.
Na minha cidade, na campanha eleitoral passada, uma candidata se
apresentou dizendo que construiria lá uma universidade federal, com
20 mil empregos, como em Viçosa. Claro que não era verdade. Era
uma meia verdade. E a meia verdade é pior do que a mentira, porque
nos engana. No caso, pensa-se que é verdade, parece verdade, mas
é mentira. A meia verdade é uma mentira muito maior que a própria
mentira. Lembro-me muito bem de que agora estamos terminando o
primeiro prédio da Universidade Federal dos Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha. Agora estamos construindo as salas, onde funcionará
a Universidade Federal de Minas Gerais em Teófilo Otôni. Comecei
essa luta em 2003. E, somente agora, as coisas estão acontecendo.
Há coisas que realmente se resolvem de imediato, outras são de
médio prazo, e outras, de longo prazo. Mas não podemos colocar
como bandeira de campanha eleitoral um instrumento que já tem 20
anos de luta e que ainda acontecerá. Esse instrumento ainda
funcionará e propiciará que a região cresça realmente, mas não de
acordo com essa propaganda falsa que estão fazendo.

Dizendo isso de início, gostaria de aproveitar o instante para
cumprimentar as Lideranças do Governo de Minas. Veja, V. Exa., o
fato surpreendente deste semestre. Ao fechar o primeiro semestre
deste ano, temos Minas Gerais crescendo com um superávit
comercial da ordem de 10%. Enquanto isso, no Brasil, a queda foi de
45% na balança comercial. Isso mostra que o choque de gestão feito
em Minas Gerais foi realmente muito importante. Apesar de tudo de
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bom que tem ocorrido no Brasil, das boas iniciativas do Presidente
Lula, que defendemos, temos de destacar esse aspecto. Todos os
problemas que o Brasil teve, como o problema do dólar, que está
estacionado em R$1,60, o que dificulta as exportações; toda essa
grita, essa queixa, a falta de crédito, os recursos estrangeiros que
entram como capital especulativo, tudo isso nos leva a acreditar que o
Brasil realmente cresceu. Só que é preciso colocar os pés no chão.
Não podemos nos descuidar um minuto sequer. Os números e a
realidade podem nos chocar e, às vezes, podem até nos conduzir a
acreditar naquilo que é impossível. Veja, V. Exa., que, sobre a
inflação, que estava mais ou menos sob controle, já há uma previsão
governamental de que chegará a 6,4% neste ano. É perigoso. A
inflação, quando chega a dois dígitos, ninguém mais segura. Esse é o
maior risco. A cesta básica, nos últimos 12 meses, teve um aumento
de 52%. Nada adiantou dar melhoria salarial, aumentar o salário
mínimo acima da inflação, porque os 52% já arrancaram esse
aumento.

É arriscado demais dar falsas expectativas às pessoas.
Há outro fato estranho: o nosso PIB crescerá apenas 3% neste ano -

essa foi uma confissão do Banco Central. Cresceu 2,8% no primeiro
ano do governo Lula, começou a aumentar um pouquinho, melhorou.
Mas estamos vivendo um momento preocupante. Aqui de Minas, nós,
que já fomos Deputado Federal, gostaríamos de abordar esse
assunto, para que um dia não digam que ninguém advertiu. O Brasil
está vivendo um momento complicado de definições, que precisam
ser feitas com muito carinho e cuidado.

Cumprimento o governo Lula por ter dado uma freada no PAC, que
estava virando moeda eleitoral. Era PAC para lá, PAC para cá, mas o
dinheiro não chega, a obra não acontece. Então o governo deu uma
freada, exatamente porque houve uma exacerbação do consumo,
uma ampliação da base de compra no Brasil. Nesta semana, os
supermercados registram queda no poder de compra do povo mais
pobre. Se elogiamos o governo Lula por suas conquistas, por ter
sabido explorar todos aqueles ganhos da política iniciada por Collor e
continuada por Fernando Henrique e Itamar Franco, é porque
sabemos que aproveitou bem. Tivemos, internacionalmente, 12 anos
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de crescimento ininterrupto da economia. Não pudemos descuidar
desses aspectos importantes.

Os brasileiros devem discutir os aspectos nacionais também - e não
somente nós, mineiros, discutirmos os problemas de Minas de forma
egoísta. Minas vai muito bem. Enquanto o Brasil teve uma queda na
balança comercial de 45%, Minas conseguiu um superávit de 10%.
Para isso, é preciso ter cuidado, é preciso ter gestão e
acompanhamento. Isso está preocupando-me.

Há cerca de 90 dias, fiz um pronunciamento dizendo que o crédito
consignado, especialmente para os aposentados, estava vendendo o
futuro de quem não tinha futuro. Pessoas que tinham expectativa de
vida de mais de 10, 15 anos estavam vendendo o seu futuro. Hoje
está confirmado que o crédito consignado aumentou o poder de
compra das pessoas de forma ilusória. Essas pessoas estão atoladas
até o pescoço de dívidas por anos e anos. É preciso frear essa
situação. O excesso de crédito prejudica a economia.

Outro número assusta-me, e é realmente preocupante. Para quem já
comandou uma cidade, como eu comandei por duas vezes minha
Teófilo Otôni, isso preocupa. Houve crescimento na venda de veículos
em relação ao ano passado de 38%. Neste ano, a nossa frota está
38% maior que aquela existente no ano passado. Em Belo Horizonte,
não conseguimos andar direito. Na minha Teófilo Otôni, o tráfego está
uma confusão. As cidades de portes médio e grande estão sofrendo.
Paralelamente a isso, Sr. Presidente, recebemos a informação do
IBGE de que 32% das cidades brasileiras encolheram, perderam
população. Estamos, pois, voltando, mais uma vez, àquele problema
grave do êxodo rural que enfrentamos nas décadas de 70 e 80,
quando as pessoas mudavam do campo para as pequenas cidades.
Agora, vemos o segundo êxodo das pequenas cidades para as de
portes médio e grande.

Não há dinheiro de arrecadação que possa estabelecer infra-
estrutura nessas cidades, a fim de abrigar as pessoas que fogem do
campo para as pequenas cidades e agora fogem destas para as de
porte médio. Esse é um problema grave, e temos de analisá-lo, fazer
com que as pessoas despertem para uma análise do noticiário,
acompanhando a situação de forma responsável e conseqüente.
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A informação é interessante, porque fechamos o semestre com
R$500.000.000.000,00 de arrecadação de impostos. Quase 40% da
renda do trabalhador brasileiro vai para pagar imposto. Vamos fechar
o ano com mais de R$1.000.000.000.000,00 de arrecadação, mas
isso não tem nenhum valor se o poder de compra do cidadão cai,
como já está voltando a cair o poder de compra das pessoas mais
pobres, em função do endividamento devido ao crédito consignado e
em função da aceleração da inflação dos alimentos, por falta de
prevenção desses aspectos.

É importante falar da agricultura, quando a ONU e o G-8, formado
pelos países mais ricos e poderosos, estão-se reunindo a fim de
alertar o mundo para o fato de que, nos próximos cinco anos, haverá
mais 100 milhões de pessoas passando fome. É uma preocupação
enorme para o Brasil, um país que produz seus próprios alimentos e
que exporta alimentos, ter um crescimento da cesta básica de 52%.
Tem alguma coisa errada. Parece-me que o ano eleitoral está sendo
prejudicial para o Brasil. As coisas estavam bem, por isso temos de
prestar atenção nisso e alertar os governantes para uma correção de
rumo, isto é, uma mudança de postura a fim de evitar que os ganhos
destes poucos anos de crescimento econômico sejam perdidos.

O Brasil vive um momento difícil na agricultura, por isso precisamos
alimentar o Brasil, reduzindo o custo da alimentação, e também
precisamos exportar. Aliás, no ano passado, o governo financiou
R$65.000.000.000,00 para a nossa agricultura, e neste ano esse valor
aumentou em 12%, o que significa R$78.000.000.000,00. No entanto,
com 52% de aumento no custo da cesta básica, não podemos investir
só isso.

A Deputada Elisa Costa falou em investimentos de
R$8.000.000.000,00 na agricultura familiar, mas não se trata só de
R$8.000.000.000,00: são R$13.000.000.000,00 que serão aplicados
na agricultura familiar, o que ainda é muito pouco. Precisamos tomar
cuidado. Somos superavitários em petróleo, mas ainda compramos
gasolina fora do País. É a coisa mais estranha do mundo. Temos
petróleo suficiente para abastecer todos os veículos brasileiros, mas
importamos gasolina porque não temos estrutura de refino.
Despreocuparam-se em relação à estrutura de refino na Gabriel
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Passos e nas outras refinarias existentes no País. O Brasil está
precisando, de imediato, ficar adulto, ter maturidade para entender os
seus problemas e buscar as suas soluções.

Minha preocupação não é apenas com o meu território, com a minha
paróquia e com a minha cidade; a minha preocupação é com os
brasileiros como um todo, especialmente com os brasileiros mais
pobres, que já começaram a sofrer um influxo negativo do descontrole
da inflação. Aqui vai uma advertência ao governo federal, do
Presidente Lula, que defendo e admiro e que tenho apoiado ao longo
destes anos: precisamos mudar alguns rumos, precisamos alterar
alguns roteiros, e é preciso não permitir que a política, que o ano
eleitoral prejudique as conquistas que tivemos recentemente. Na
minha cidade, já estou sentindo esse efeito negativo. Teófilo Otôni,
nestes três anos e seis meses, perdeu população. Tínhamos 129 mil
habitantes e agora temos 124. Veja que as conseqüências não foram
só para as pequenas cidades. Uma cidade-pólo como Teófilo Otôni
perdeu 5 mil habitantes, o que é altamente preocupante, devido à falta
de oportunidade de trabalho, de políticas públicas locais e de
articulação com os governos federal e estadual para a aplicação dos
recursos.

Por que Teófilo Otôni está passando necessidades e por que, em
Teófilo Otôni, o problema está crescendo? É porque o Lula quis dar o
dinheiro, mas nós não soubemos aceitá-lo; aliás, a Prefeitura não
soube receber o dinheiro. O Estado de Minas, por meio do
Governador Aécio Neves, quis dar o dinheiro, mas não souberam
aproveitá-lo. É um momento difícil, em nível nacional e estadual,
porque isso se reflete na economia do cidadão de Minas Gerais. Um
aumento de 52% na cesta básica é terrível, e não houve nenhum
aumento salarial que cobrisse esse valor. Nem o salário mínimo, que
subiu acima da inflação, cobre essa diferença de 52%.

Então, Sr. Presidente, tínhamos que discutir, sim - e perdoe-me por
ultrapassar o tempo que me foi destinado -, pois essa é uma
preocupação de um cidadão brasileiro. É preciso rever nossos
critérios e reavaliar tudo o que está acontecendo no Brasil com a
compreensão dos partidos. Agradeço a V. Exa. por ter-me permitido
estender-me por mais 1 minuto. Falo apenas com amor no coração



775

para tentar ajudar o nosso país. Um abraço.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e para a ordinária de amanhã, dia 10, 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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Padre João,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. 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 2.610/2008. 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 Alencar da Silveira Jr., em que pede seja solicitado ao
Presidente do Tribunal de Contas parecer técnico sobre a Resolução
nº 15/2007, da Câmara Municipal de Itabirito. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Almir Paraca, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.245/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de
Lagoa Grande à MG-410.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/4/2008, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 29/4/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG –, a fim de obter informações sobre o
referido trecho. De posse da resposta, passamos à análise do projeto
de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.245/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Rodovia do Leite Francelino Luiz ao trecho rodoviário
que liga o Município de Lagoa Grande à MG-410.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município 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.
Ao Estado cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tr atar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não
constitui assunto de competência privativa da União nem do
Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
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estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e que se tenha
destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro desta Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, por
meio da nota técnica de 13/6/2008, se manifestou favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
rodoviário não possui denominação oficial.

Diante dessas constatações, não há óbice à tramitação do projeto
de lei em análise nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.245/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.360/2008
Comissão de Saúde

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

tela visa declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de
Boa Esperança, 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 2.360/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança, que tem por
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finalidade precípua prestar assistência médico-hospitalar a quantos
procurarem seus serviços.

Dessa maneira, atende aos interesses da clientela a que serve
mediante convênios, contratos, planos de saúde e atendimentos
particulares, inclusive assistência gratuita a pacientes carentes.

Por visar à elevação do padrão de saúde da comunidade local,
acreditamos ser a instituição merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

nº 2.360/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.420/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Casa de Transformação
Betânia, com sede no Município de Lavras.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 e
encaminhada a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.420/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Casa de Transformação Betânia, com sede no Município de Lavras.
Os requisitos para que as associações e fundações 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.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos associados serão
inteiramente gratuitas e o art. 32 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.420/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.433/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Oliveira, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.433/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Oliveira, que tem
como finalidade precípua manter o Hospital São Judas Tadeu,
destinado a atender à população local e da região.

Na consecução de suas metas, mantém outros serviços
hospitalares, especialmente escolas de enfermagem, oferece
atendimento gratuito a pacientes carentes, firma convênios com
órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas e realiza
estudos e pesquisas na área da saúde.

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

nº 2.433/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.449/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo instituir o Dia do Plantio de Árvores Nativas.

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,
VIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.449/2008 tem por escopo instituir o Dia do

Plantio de Árvores Nativas, a ser comemorado, anualmente, no dia 27
de fevereiro.

Em sua justificação, a autora do projeto de lei em análise informa
que seu objetivo é conscientizar a população sobre a importância do
ecossistema mineiro e integrar nas ações já existentes em defesa de
sua recuperação o esforço da sociedade, liderada por órgãos
estaduais, especialmente as escolas, na promoção do plantio de
árvores que existem naturalmente em nossa região, para arborização
das cidades mineiras.

Esclarece, ainda, que a data escolhida lembra o dia em que o
Município de Itu, no Estado de São Paulo, promoveu o plantio de
30.550 mudas de árvores da mata atlântica, em 45 minutos, com a
colaboração de cerca de dez mil moradores locais, fato que
demonstra o esforço daquela comunidade na defesa do meio
ambiente.

De acordo com o novo Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata
Atlântica, divulgado no último mês de maio, o ritmo de desmatamento
caiu 69% no período entre 2000 e 2005 em relação a 1995-2000, mas,



781

ainda assim, restam apenas 7,26% de um dos biomas com maior
diversidade do Brasil. Dos 1.300.000km² que antes se espalhavam por
17 Estados brasileiros, sobraram 97.596 km², segundo o estudo
elaborado pela organização não governamental SOS Mata Atlântica e
pelo Inpe.

Minas Gerais, mesmo diminuindo a velocidade da destruição em
66%, apresentou um índice de desmatamento elevado, com 41.349ha,
seguido pela Bahia, com 36.040ha. Os dois ocupam, respectivamente,
o 2º e o 3º lugares no “ranking” do desmatamento da mata atlântica,
liderado por Santa Catarina, que contabilizou 45.530ha destruídos, o
que representa um aumento de 7% no nível de desmate.

Entretanto, a diminuição do desmatamento não alegrou os técnicos
e defensores do meio ambiente, pois eles apontam que isso pode ser
um mau sinal, que se explicaria por uma falta do que desmatar. O
meio já foi tão alterado que não tem mais nada que alterar. E o que
sobrou, por estar em áreas muito íngremes, de difícil acesso, não tem
valor nem sustentabilidade ambiental.

Diante dessas constatações, a pretensão do projeto de lei em
análise torna-se oportuna e meritória, pois pretende destacar uma
data para, além da reflexão sobre os problemas causados ao meio
ambiente, uma ação efetiva de criar áreas verdes com plantas da
nossa região, possibilitando diminuição das poluições urbana, sonora
e visual, além do equilíbrio do microclima.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.449/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.494/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Acolhimento
aos Dependentes Químicos e Familiares – ADQF –, com sede no
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Município de Governador Valadares.
Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008, vem a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.494/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e
Familiares, com sede no Município de Governador Valadares.

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, 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.

Cabe ressaltar que o § 2º do art. 10 de seu estatuto dispõe que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios ou
mantenedores, serão inteiramente gratuitas; e o art. 46 determina que,
em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.494/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.496/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Cultural e
Artístico Rômulo Ferreira Diniz Júnior, com sede no Município de
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Fortuna de Minas.
Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008, vem a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.496/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Instituto Cultural e Artístico Rômulo Ferreira Diniz Júnior, com sede
no Município de Fortuna de Minas.

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, 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. 28 de seu estatuto dispõe que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas; e o art. 32 determina 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, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.496/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.498/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
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Moradores do Córrego do Coqueiro Rural, com sede no Município de
Manhuaçu.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.498/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores do Córrego do Coqueiro Rural, com sede
no Município de Manhuaçu.

Os requisitos para que as entidades 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 em razão dos cargos que ocupam.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 de seu estatuto dispõe que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas; e o art. 35 determina que,
em caso de sua extinção, 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, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.498/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.500/2008
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 o Centro de Referência e
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Apoio da Comunidade do Bairro Boa Vista e Adjacências, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.500/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro de Referência e Apoio da Comunidade do Bairro Boa Vista e
Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

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, 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 art. 17 de seu estatuto dispõe que os
membros da diretoria e do conselho fiscal não percebem, por suas
funções específicas, remuneração de nenhuma espécie; e o art. 45
determina que, em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade filantrópica assistencial do Estado de Minas
Gerais.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.500/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.504/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
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Produtores Rurais de Espinheiro, com sede no Município de São
Francisco.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 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 2.504/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Espinheiro,
com sede no Município de São Francisco.

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 art. 32, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no
art. 33, que é vedada a remuneração dos cargos da Diretoria e do
Conselho Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.504/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.506/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
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dos Pequenos Produtores Rurais de Recanto da Tapera, com sede no
Município de São Francisco.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 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 2.506/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais
de Recanto da Tapera, com sede no Município de São Francisco.

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 art. 32, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no
art. 33, que é vedada a remuneração dos cargos da Diretoria e do
Conselho Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.506/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.507/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
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Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Marruaz, com sede
no Município de São Francisco.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.507/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de
Marruaz, com sede no Município de São Francisco.

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, 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. 42 de seu estatuto dispõe que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, para ser aplicado na mesma finalidade
da organização dissolvida; e o art. 43 veda a remuneração dos cargos
da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.507/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.514/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
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do Barreiro, com sede no Município de São Francisco.
Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2008, vem a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.514/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Barreiro, com sede no Município de São
Francisco.

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, 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. 45 de seu estatuto dispõe que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, legalmente constituída, para ser aplicado na
mesma finalidade da Associação dissolvida; e o art. 46 veda a
remuneração a qualquer título dos cargos eletivos da diretoria e dos
conselhos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.514/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.518/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Pinhãozeiro, com sede no Município de São Francisco.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 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 2.518/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Conselho Comunitário de Pinhãozeiro, com sede no
Município de São Francisco.

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 art. 42, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
associação congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, para ser aplicado na mesma
finalidade da organização dissolvida; e, no art. 43, que é vedada a
remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Por fim, cabe ressaltar que, consoante o disposto no art. 1º do
estatuto do Conselho, verifica-se que o art. 1º do projeto apresenta
erro material relativo ao nome da entidade, razão pela qual
apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.518/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Pinhãozeiro, com sede no Município
de São Francisco.”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.522/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de
Uruana de Minas ao Distrito de Guarapuava, no Município de Unaí.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/6/2007, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.522/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Sebastião Alves Pinheiro à rodovia que liga o
Município de Uruana de Minas ao Distrito de Guarapuava, no
Município de Unaí.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da
República; as que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas
sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal
e estadual, para melhor atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25,
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
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 relação à deflagração do processo legislativo, a matéria não se
encontra entre as reservadas pelo art. 66 da Constituição do Estado à
Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes Executivo e
Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Pode,
portanto, ser apresentada por membro desta Casa.
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Ressalte-se, entretanto, que a Lei nº 17.533, de 2008, dá a
denominação de Eli Pinto de Carvalho ao trecho rodoviário que liga o
Distrito de Guarapuava, pertencente ao Município de Unaí, ao
Município de Uruana de Minas.

Tendo em vista essa constatação e que toda homenagem pública
deve perpetuar-se, ou seja, o caráter de perenidade deve ser
respeitado, salvo o aparecimento de fato novo que desabone o
homenageado, não é razoável a alteração da decisão tomada pelos
parlamentares desta própria legislatura.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.522/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.526/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Mariana de
Acolhimento à Criança e ao Adolescente - Amaca -, com sede no
Município de Machado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/6/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.526/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Mariana de Acolhimento à Criança e ao Adolescente,
com sede no Município de Machado.

Os requisitos para que as associações e fundações 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
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que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 do seu estatuto (ver alteração
realizada em 22/11/2006) determina que as atividades dos Diretores,
Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o art. 30
preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade de mesmos fins.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.526/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.527/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Lar Vicentino Divino Ferreira
Braga, com sede no Município de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/6/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.527/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Lar Vicentino Divino Ferreira Braga, com sede no Município de
Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o inciso II do art. 35 do estatuto da entidade determina

que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e
benfeitores não serão remunerados, e o inciso III do mesmo
dispositivo que, em caso de dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade São Vicente de Paulo, dotada de personalidade jurídica,
com sede e atividades preponderantes no Estado, preferencialmente
no Município de origem, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.527/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.528/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Poços de Caldas
Futebol Clube, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/6/2008 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 2.528/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Poços de Caldas Futebol Clube.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art. 65,
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes reverterão
em favor de obras assistenciais de caráter filantrópico, considerando-
se prioritária a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Poços de Caldas, e, no art. 70, que é vedado o pagamento de
honorários pelo exercício das funções de diretores e conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.528/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.530/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a  Associação  dos
Deficientes Físicos de Betim - Adefib -, com sede no Município de
Betim.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 20/6/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.530/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Deficientes Físicos de Betim, com sede no
Município de Betim.

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, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
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personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o item “I” do art. 25 de seu estatuto
determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores
e sócios serão inteiramente gratuitas; e o art. 27 dispõe que, em caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, legalmente constituída, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social e em plena atividade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.530/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.537/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Posseiros da Fazenda Caatinga, com sede no Município de São
Francisco.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 21/6/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.537/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Posseiros da Fazenda Caatinga, com
sede no Município de São Francisco.

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, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem



797

personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 32 de seu estatuto dispõe que, em
caso 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; e o
art. 33 veda a remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho
Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.537/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.545/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Faça uma Criança Sorrir, com sede no Município de São Francisco.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 21/6/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.545/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Faça uma Criança Sorrir, com sede no
Município de São Francisco.

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, 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
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idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.
Ressalte-se, ainda, que o art. 32 de seu estatuto dispõe que, em

caso 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; e o
art. 33 veda a remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho
Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.545/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 36/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, a proposição em análise,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº
47/2003, altera a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o
Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer, nos termos do art. 102, combinado com o art. 192 do
Regimento Interno.

Por meio da Mensagem nº 218, de 2008, o Governador do Estado
encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº 41/2008, que altera a
Lei Complementar nº 64, de 2002.

Verificada a semelhança entre as referidas proposições, determinou-
se a anexação da proposição posterior, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça perdido o prazo para
emitir o seu parecer sobre a matéria, vem a proposição a esta
Comissão para análise do seu mérito, fundamentada nos termos
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seguintes.
Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende alterar o art. 4º da Lei
Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A alteração proposta tem por escopo acrescentar ao citado art. 4º o
§ 6º. Esse artigo especifica quais são os dependentes dos segurados
do regime de previdência a que se refere.

Assim sendo, objetiva-se incluir no rol de dependentes identificados
nos §§ 1º ao 5º do referido artigo o companheiro ou a companheira
homossexual de servidor ou servidora que comprovar a convivência
e/ou a dependência econômica, por meio da apresentação de, no
mínimo, dois dos seguintes documentos: 1 - declaração de Imposto de
Renda do segurado, em que conste o interessado como seu
dependente; 2 - disposições testamentárias; 3 - declaração especial
feita perante tabelião (escritura pública declaratória de dependência
econômica); 4 - prova de mesmo domicílio; 5 - prova de encargos
domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos
atos da vida civil; 6 - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
7 - conta bancária conjunta; 8 - escritura de compra e venda de imóvel
pelo segurado em nome do dependente; 9 - quaisquer outros
documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar.

A Constituição da República define, no inciso XII do art. 24, a
matéria previdenciária como competência concorrente da União e dos
Estados. Em decorrência disso, não há impedimento à elaboração de
legislação suplementar pelos Estados, desde que seja observada a
norma geral estabelecida pela União. Também com relação à
iniciativa, o projeto não encontra óbices à sua tramitação.

Com efeito, o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição
mineira fixa como matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo as
leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico,
provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria.

Vê-se, portanto, que o constituinte reservou a iniciativa de projeto de
lei referente à aposentadoria dos servidores ao chefe da
administração pública, mas deixou fora desse rol a matéria
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previdenciária em seu todo.
A Lei Complementar nº 64, de 2002, é o fundamento jurídico da

reforma do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado
de Minas Gerais, e o tornou adequado às mudanças instituídas pela
Emenda à Constituição nº 20 e pela Lei Federal nº 9.717, ambas de
1998.

A Lei Federal nº 9.717, de 1998, que traz as regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência,
determina, em seu art. 5º, que esses regimes não poderão conceder
benefícios distintos dos previstos nos planos de benefícios do Regime
Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 1991.

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.311/MS, ratificou esse entendimento ao
defender que nenhum benefício previsto para o setor público pode ser
distinto daqueles pressupostos pelo regime geral, na Lei nº 8.213.

Ocorre que, em face do julgamento da Ação Civil Pública nº
20007100009347-0, intentada pelo Ministério Público Federal, foi
deferida a liminar, de abrangência nacional, reconhecendo-se os
direitos decorrentes da união entre homossexuais jungidos ao Regime
Geral de Previdência.

Por ser oportuno, transcrevemos, a seguir, trecho da decisão
proferida pela Juíza Federal Simone Barbisan Fortes, da Terceira
Vara Previdenciária de Porto Alegre, RS, sobre a questão.

“O direito invocado pelo Ministério Público afigura-se-me plausível.
Efetivamente, a negativa do Instituto Nacional do Seguro Social em
reconhecer a companheiros homossexuais direitos previdenciários,
sob o argumento de que ‘não é devida a concessão desses benefícios
nos casos de relação homossexual, face ao contido no § 3º do art. 16
da Lei nº 8.213/91, e no art. 226, § 3º da Constituição Federal (...)’, é
violadora de diversos princípios e garantias constitucionais.

Não ignoro que o § 3º do art. 16 da Lei nº 8.213/91, ao disciplinar a
condição dos dependentes de segurados da Previdência Social,
somente considerou como companheiro ou companheira ‘a pessoa
que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com
a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal’.
Considero, porém, que a limitação não encontra suporte
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constitucional.
Já o preâmbulo da Carta Constitucional de 1988 deixa claro o

propósito do diploma no sentido de instituir um ‘Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos (...)’. Após, aponta entre os fundamentos
da República Federativa do Brasil o da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III), determinando constituir um de seus objetivos
fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceito de
origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3º, IV). Por fim, em seu art. 5º, inaugurando o título
‘Dos direitos e garantias fundamentais’, dispõe que ‘todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade (...)’.

Por outro lado, a previdência social encontra-se arrolada, no art. 69
da Constituição Federal, como direito social, sem nenhuma cláusula
restritiva. Garantias mais explícitas encontram-se no art. 201, IV e V,
que dispõem:

‘Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro ou atuariaI,
e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)
IV - salário-família ou auxílio-reclusão para os dependentes dos

segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge

ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º (...)’.
É evidente, portanto, que a legislação infraconstitucional, ao proibir

aos companheiros de mesmo sexo o direito aos benefícios devidos
aos dependentes dos segurados, desrespeitou o princípio da
dignidade da pessoa humana. 0 estabelecimento de rótulos - no caso,
a orientação sexual –, que, além de discriminarem, afastam da
proteção estatal pessoas que deveriam, por imperativo constitucional,
encontrar-se por ela abrangidas, equivale a dispensar tratamento
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indigno a um ser humano. De fato, a intimidade e a vida privada dos
cidadãos não podem ser objeto de controle ou avaliação pelo Estado,
tampouco constituírem fator determinante para o reconhecimento ou
não de direitos. (Circunscrição Judiciária de Porto Alegre, 36ª Vara
Federal Previdenciária, Processo nº 2000.71.00.009347-0).”

Assim, deferida a liminar de abrangência nacional, determinou-se ao
Instituto Nacional de Seguridade Social que este “passe a considerar
o companheiro ou companheira homossexual como dependente
preferencial” e, ainda, que “passe a processar e a deferir os pedidos
de pensão por morte e auxílio-reclusão realizados por companheiros
do mesmo sexo, desde que cumpridos pelos requerentes, no que
couber, os requisitos exigidos dos companheiros heterossexuais”.

Por sua vez, o Instituto Nacional de Seguridade Social baixou a
Instrução Normativa INSS/DC nº 25, de 7/6/2000, estabelecendo, por
força de decisão judicial, procedimentos a serem adotados para a
concessão de benefícios previdenciários ao companheiro ou
companheira homossexual, com fundamentação legal na Ação Civil
Pública nº 2000.71.00.009347-0.

Outrossim, em 11/10/2007, o referido órgão federal baixou a
Instrução Normativa nº 20, que estabelece critérios a serem adotados
pela área de benefícios, estabelecendo, por meio do art. 30, que “o
companheiro ou a companheira homossexual de segurado inscrito no
RGPS passa a integrar o rol dos dependentes e, desde que
comprovada a vida em comum, concorre, para fins de pensão por
morte e de auxílio-reclusão, com os dependentes preferenciais de que
trata o inciso I do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, para óbito ou
reclusão ocorrido a partir de 5 de abril de 1991, ou seja, mesmo
anterior à data da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
2000.71.00.009347-0”.

Ainda nos termos da citada INSS nº 20, mormente o § 4º do art. 52,
que trata da inscrição de dependente, “para o(a) companheiro(a)
homossexual, deve ser exigida apenas a comprovação de vida em
comum, conforme disposto na Ação Civil Pública nº
200.71.00.009347-0”.

Finalmente, cumpre-nos ressaltar que o Secretário de Previdência
Social expediu a Orientação Normativa nº 2, de 5 de setembro de
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2002, cujo § 4º do art. 24 se acha redigido nos seguintes termos:
“Art. 24 - (...)
§ 4º - O companheiro ou a companheira homossexual de servidor ou

servidora poderá integrar o rol dos dependentes desde que
comprovada a união estável, concorrendo, para fins de pensão por
morte e de auxílio-reclusão, com os dependentes previstos no inciso
I”.

A par de todo o exposto, cumpre-nos observar que o projeto merece
alguns reparos. Assim, julgamos de boa técnica explicitar, na redação
do inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 64, que se pretende
alterar, que os companheiros homossexuais devem figurar na mesma
classe de beneficiários a que se refere o citado inciso. Além disso, o
projeto exige que seja “comprovada a convivência e/ou a dependência
econômica”. Ocorre que o § 5º da mencionada lei complementar
dispõe que a dependência econômica dos beneficiários constantes da
classe do inciso I é presumida, e a dos demais será comprovada.
Assim, exigir a comprovação da dependência econômica do
companheiro homossexual pode conduzir a uma contradição interna
na legislação.

Portanto, não julgamos razoável exigir que a comprovação da
condição de companheiros homossexuais se faça mediante a
apresentação de, pelo menos, dois dos documentos que a proposição
arrola, o que, além de representar um injustificável fechamento do rol
dos documentos probatórios, pode ensejar fraudes. Isso sem falar no
fato de que não haveria equiparação entre as exigências direcionadas
aos companheiros heterossexuais e aos homossexuais, cabendo,
uma vez mais, invocar o pronunciamento do STF no sentido de que
tais exigências devem ser as mesmas, no que couber. Além do mais,
a lógica que inspira o projeto em análise é justamente a do tratamento
igualitário, sem diferenciação em virtude de orientação sexual.

Ademais, cumpre salientar que, à época do exame dessa matéria na
legislatura passada, o Ipsemg foi consultado quanto à normatização
que estabelece os requisitos para a comprovação da união estável.
Entretanto, foi-nos informado que não há nenhuma instrução
normativa interna, ou equivalente, que disponha sobre o assunto e
que, na prática, o Instituto decide sobre o deferimento ou não do
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benefício para o companheiro homossexual, caso a caso, mediante
requerimento do interessado e apresentação de provas contundentes,
capazes de comprovar a união alegada.

Outrossim, julgamos necessária a modificação do art. 2º do projeto,
que determina a eficácia retroativa da lei que se pretende editar, cujos
efeitos se dariam a partir de 11 de setembro de 2002. Ora, tal
modificação legislativa deve operar efeitos a partir da data de sua
publicação, até para evitar a violação de direitos previdenciários já
adquiridos segundo a legislação em vigor.

Diante dessas considerações, resulta claro que a proposta em
exame objetiva adequar a legislação previdenciária estadual a
concepções mais progressistas e afinadas com a orientação
interpretativa emanada do órgão de cúpula do Poder Judiciário, razão
pela qual somos por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que
consigna as alterações propostas neste parecer. A propósito, a
proposição de lei de autoria do Governador do Estado que se
encontra anexa à proposição em exame por força regimental tem a
mesma essência e o teor do substitutivo que ora propomos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 36/2007 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que
institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de

2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
§ 4º - Considera-se companheiro:
I - a pessoa que mantenha união estável com o segurado, na forma

da lei civil;
II - a pessoa do mesmo sexo do segurado que com ele mantenha

união estável, devidamente comprovada e em regime de convivência
pública e permanente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão, relator - Chico Uejo

- Inácio Franco - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.363/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o Projeto de Lei nº
1.363/2007 dispõe sobre a instituição do direito de socorro
emergencial aos usuários das rodovias estaduais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/7/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1º da proposição, os usuários das rodovias

estaduais passam a ter o direito de gozar de socorro emergencial e
remoção, por ambulância devidamente equipada, em caso de
acidente.

Na forma do art. 2º, o socorro, efetuado sem ônus para o usuário,
incluirá o atendimento emergencial por equipe médica ou paramédica
bem como a remoção da vítima e do acompanhante, se houver, até o
hospital mais próximo ou mais adequado ao tipo de ocorrência.

Na sua justificação, o autor demonstra que
“os acidentes de trânsito, responsáveis pelo maior índice de mortes

por trauma, constituem, de modo geral, grave problema de saúde
pública. Para efeito de diagnóstico das causas e escolha das
intervenções mais adequadas para diminuir o número e a gravidade
das ocorrências, é preciso levar em conta as particularidades dos
acidentes nas vias urbanas e nas rodovias. Enquanto sejam mais
freqüentes os acidentes em vias urbanas, estes tendem a ter menor
gravidade devido à velocidade relativamente menor. Os acidentes em
rodovias, por outro lado, ocorrem em menor número, porém,
costumam ser de maior gravidade, diante da alta velocidade dos
veículos. Com a extensão da malha viária brasileira e o predomínio do
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transporte rodoviário, é alarmante o número de acidentes em nossas
estradas, especialmente com vítimas graves e fatais, o que representa
um sério problema social e econômico. Dados  do  Departamento  de
Polícia Rodoviária Federal - DPRF - apontam que, no ano de 2000,
morreram 6.543 pessoas nas rodovias federais, tendo ocorrido um
total de 110.387 acidentes. Em relação ao ano de 1999, houve
diminuição de 5,85% no número de acidentes e de 0,7% do número
de mortes. Apesar do empenho das autoridades federais e estaduais
em reduzir as ocorrências nas estradas, por meio de programas de
planejamento, obras de melhoria e campanhas educativas, o número
de vítimas em acidentes rodoviários é ainda bastante assustador,
principalmente se forem também computados os casos com feridos
mutilados e com outras seqüelas”.

Ainda na sua justificação, o autor traz dados interessantes:
“Pareceres médicos aconselham que haja ambulâncias nas

rodovias, devidamente equipadas, a cada 40km, para um rápido
atendimento. Rapidez no socorro significa não só urgente remoção
para local mais adequado ao atendimento, como também atendimento
precoce por pessoal devidamente habilitado - médico ou paramédico”.

Não obstante faltarem dados estatísticos no País, consoante a
justificação da proposta,

“estudo realizado na Inglaterra mostra que 25% das vítimas fatais no
trânsito morreram no trajeto entre o local do acidente e o hospital;
43% de todas as vítimas fatais poderiam ter sido salvas se tivessem
recebido assistência médica correta nos primeiros 10 minutos após o
acidente”.

A proposta não encontra óbice jurídico de natureza formal no que
tange à competência legislativa, uma vez que a obrigação que se quer
instituir restringe-se às rodovias sob jurisdição do Estado.

Por outro lado, ainda que o projeto não crie despesa imediata para o
poder público, uma vez que o seu art. 3º estatui que as despesas
decorrentes da execução da futura lei correrão por conta de recursos
próprios dos órgãos responsáveis pela administração das rodovias
estaduais, nem por isso fica afastado o vício de iniciativa. É que os
projetos que geram despesa pública, independentemente da data em
que as medidas haverão de ser efetuadas, interferem na legislação
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orçamentária, a qual é de iniciativa privativa do Governador do
Estado.

Some-se a esse argumento outro, de ordem prática, mas de
inegável repercussão jurídica, o qual se veicula por meio de uma
indagação: de que adianta criar obrigação pública se não há como
saber o momento em ela deverá ser realizada? A propósito, nos
termos em que se encontra formulada a proposta, se não há data para
o cumprimento da obrigação, pode-se entender que o seu
adimplemento é facultativo. Nesse ponto, o projeto, por força de certa
inocuidade, causa ofensa ao princípio da razoabilidade, acobertado
pelo art. 13 da Constituição do Estado.

Do ponto de vista estritamente substancial, embora a medida vise
dar concretude a princípios constitucionais de relevo, como os da
dignidade da pessoa humana e essencialidade do atendimento à
saúde, o texto ora examinado esbarra em obstáculos de cunho
administrativo, provocando ofensa dúplice à ordem constitucional:
acaso converta-se em lei, o projeto estará desafiando, a um só tempo,
os princípios da eficiência e da separação dos Poderes.

Os recursos para o atendimento à saúde, por razões várias, de
ordem sócio-ecônomica e política, são insuficientes para cobrir toda a
demanda social. As ambulâncias constituem um equipamento de
suma importância, que deve encontrar-se disponível para as mais
diversas situações em que a saúde do cidadão está em risco, e é
preciso, para a solução do problema, que sejam efetuados certos
deslocamentos. Não é apenas em rodovias que as ambulâncias são
necessárias. Se o seu número é limitado, cabe ao gestor público, no
uso do seu prudente arbítrio, avaliando as situações de risco que se
alternam na dinâmica da vida em sociedade, definir a melhor maneira
de organizar o seu uso. Não se trata de assunto para a lei, sob pena
de grave engessamento da atividade administrativa estatal. A
Constituição da República já impõe ao Estado deveres no campo da
saúde que independem de positivação legal. E é na esfera do Poder
Executivo, desde que haja suporte orçamentário, que tais deveres
serão cumpridos.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.363/2007.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.927/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em epígrafe
disciplina o uso de capacete pelo condutor de motocicleta e pelo
passageiro nos estabelecimentos de acesso público no Estado de
Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo proibir a entrada de

pessoas em estabelecimentos comerciais, prédios e condomínios
residenciais, repartições públicas, agências bancárias, entre outros
locais públicos, com capacete ou qualquer tipo de objeto que dificulte
sua identificação ou reconhecimento.

Analisado pela Comissão de Constituição e Justiça quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, o projeto foi aprovado na
forma originalmente apresentada pelo autor. Naquela ocasião foi
constatada a ausência do pressuposto da competência legislativa
privativa da União, tendo em vista que a matéria objeto da proposição
em análise não se encontra relacionada entre aquelas previstas nos
incisos do art. 22 da Constituição da República, especialmente no
inciso XI do referido dispositivo, que prevê a competência privativa da
União para legislar sobre trânsito e transporte.

Destacamos, por oportuno, que o parlamentar estadual encontra
respaldo para legislar sobre segurança pública, haja vista a reserva de
competência estabelecida para os Estados membros no § 1º do art. 25
da Carta Magna.
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Além disso, é objetivo prioritário do Estado a criação de condições
para a segurança e a ordem públicas, conforme dispõe o inciso V do
art. 2º da Carta Política mineira. Nesse passo, também merece
destaque o inciso VI do art. 10 da Constituição Estadual, que
determina a competência material do Estado para manter e preservar
a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do
patrimônio.

Quanto ao mérito, a medida tem por escopo permitir que o
responsável pelo estabelecimento possa exigir das pessoas que
adentrarem o recinto que o façam com o rosto descoberto, sempre
que estiverem usando capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura
que oculte a face e que possa constituir empecilho para um possível e
necessário reconhecimento posterior ou identificação.

Embora a proposição não tenha o condão de coibir a ação
criminosa, ela contribui para a identificação do autor do cometimento
do ilícito, ainda que “a posteriori”, auxiliando, conseqüentemente, sua
incriminação e penalização.

Trata-se, como vemos, de proposição meritória, porque possibilita o
oferecimento de mais um instrumento legal de caráter preventivo,
voltado para a proteção da comunidade mineira. Com efeito, a
proposição se reveste de caráter justo e razoável.

Todavia, com o fim de aprimorar o projeto, apresentamos ao final
deste parecer o Substitutivo nº 1, que pretende dar à proposição
formatação mais genérica e adequada à técnica legislativa.

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

1.927/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe a entrada e a permanência, nos locais que menciona, de
pessoas com capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que oculte
a face e que dificulte a sua identificação ou reconhecimento.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a entrada e a permanência de pessoas usando

capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face e que
dificulte sua identificação ou reconhecimento, em estabelecimentos
comerciais, prédios e condomínios residenciais, repartições públicas,
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agências bancárias, postos de combustíveis e estacionamentos, entre
outros locais públicos ou abertos ao público.

Parágrafo único - A pessoa que se recusar a cumprir o disposto no
“caput” não será atendida e a polícia poderá ser acionada.

Art. 2º - Os responsáveis pelos locais a que se refere o art. 1º
afixarão na entrada, em local visível, o aviso de que é proibido,
naqueles recintos, o uso de capacete, gorro ou qualquer tipo de
cobertura que oculte a face.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Délio Malheiros -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.134/2008
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, a proposição em epígrafe
altera o art. 8o da Lei no 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a
política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto. Cabe agora a esta
Comissão, nos termos do art. 102, I, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno, analisar a matéria quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende alterar o art. 8o da Lei no 10.501,

de 1991, o qual cuida da composição do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Este passaria a ser composto
por 26 membros, incluindo-se, entre os órgãos públicos nele
representados, as Secretarias de Estado de Esportes e da Juventude,
de Cultura e de Governo.
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Com o propósito de embasar a elaboração do parecer, a Comissão
de Constituição e Justiça, em face de pedido do relator da matéria,
requereu à Pasta de Desenvolvimento Social que se manifestasse
acerca das questões afetas à matéria. Em resposta, foram enviados a
essa Comissão, por meio do Ofício nº 026/2008, pareceres oriundos
das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e de
Esportes e da Juventude - Seej.

Primeiramente, esclareceu a Sedese, no parecer elaborado por sua
assessoria jurídica, que os incisos VII e VIII do art. 19 da Lei Delegada
no 112, de 2007, que dispõe sobre a organização e a estrutura da
administração pública do Poder Executivo, definiram como Pastas
distintas e autônomas a Sedese e a Seej, em substituição à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. A nova estrutura
orgânica da Sedese foi instituída na Lei Delegada no 120, de 2007,
que revogou a Lei Delegada no 58, de 2003. Já no que toca à Seej,
sua estrutura foi instituída na Lei Delegada no 121, de 2007, e da
Pasta faz parte a Coordenadoria Especial da Juventude, composta
pelas Superintendências de Reinserção do Jovem, de Inclusão do
Jovem e de Mobilização do Jovem. Integra sua área de competência o
Conselho Estadual da Juventude.

O art. 2o da Lei Delegada no 121 definiu, ainda, que a Seej tem as
finalidades de planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as
atividades setoriais a cargo do Estado que visem ao desenvolvimento
social, estimulando o protagonismo juvenil.

Em seqüência, a Seej, em seu parecer, posicionou-se
favoravelmente à aprovação do projeto de lei em análise, destacando
que a inclusão de representantes da Pasta no Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente resultará em uma atuação mais
significativa em prol do desenvolvimento do esporte para crianças e
adolescentes, com mais participação dos jovens, afastando-os da
ociosidade e redirecionando-os para uma vida mais saudável e ativa,
com melhores perspectivas.

Destacou, também, que compete a ela, nos termos do inciso I do art.
2o da Lei Delegada no 121, elaborar e propor as políticas estaduais de
esporte e lazer, de promoção do protagonismo juvenil e de combate
às drogas, bem como as ações necessárias à sua implantação.
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Por fim, ressaltou a Seej que os arts. 4o e 71 da Lei Federal no

8.069, de 13/7/90, que contém o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA –, definem, com objetividade e clareza, o esporte
e a cultura como área dos direitos da população infanto-juvenil. Dessa
forma, concluiu que a inclusão das Pastas de Cultura, de Governo e
de Esportes e da Juventude no Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente é conveniente para a plena realização de
direitos estabelecidos no referido Estatuto, para o cumprimento das
obrigações do próprio Conselho e para o atendimento da legislação
federal, a fim de articular e integrar os diferentes níveis de apoio
governamental, garantindo-se maior efetividade dos direitos das
crianças e dos adolescentes.

Dessa forma, é preciso reconhecer a oportunidade e a conveniência
das medidas propostas, razão pela qual o projeto em análise está apto
a receber a chancela desta Comissão.

O Deputado André Quintão apresentou proposta de emenda à
proposição com a qual concordamos, razão pela qual apresentamos
na conclusão a Emenda nº 1.

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

2.134/2008 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Esta lei entra em vigor no próximo mandato do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir de 2010.”.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Chico Uejo -

Ivair Nogueira - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.400/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em epígrafe
“dispõe sobre o campeonato estadual regionalizado, modalidade e
prática esportiva para o idoso e para a pessoa com deficiência”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
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Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende instituir o campeonato estadual

regionalizado do idoso e da pessoa portadora de deficiência, a ser
realizado anualmente. Para tal, define como idoso a pessoa com
idade igual ou superior a 60 anos.

Determina o projeto que a organização do evento, as regiões onde
ocorrerão as disputas, bem como as modalidades esportivas a serem
praticadas serão determinadas pelo Poder Executivo, o qual poderá
firmar convênios com entidades públicas e privadas com o objetivo de
desenvolver e implementar as ações para a consecução da futura lei.

Sobre a matéria, deve-se ressaltar que a Constituição do Estado, em
seu art. 218, estabelece que o Estado garantirá, por intermédio da
rede oficial de ensino e em colaboração com entidades desportivas, a
promoção, o estímulo, a orientação e o apoio à prática e difusão da
educação física e do desporto, formal e informal, assegurando, no
parágrafo único, atendimento especializado ao portador de deficiência
no que se refere à educação física e à prática de atividades
desportivas, sobretudo no âmbito escolar.

Da mesma forma, a Lei no 12.666, de 1997, que dispõe sobre a
política estadual de amparo ao idoso, determina, no art. 5o, VII, “e”,
que, na implementação da referida política, compete aos órgãos e
entidades estaduais, na área de cultura, esporte e lazer, incentivar e
criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que
proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem
sua participação na comunidade.

Já a Lei no 15.457, de 2005, que institui a política estadual de
desporto, estabelece, no art. 4o, I, “f”, que, na implementação da
política, observada a legislação federal, caberá ao poder público,
quanto às práticas desportivas, assegurar aos portadores de
necessidades especiais e aos idosos condições para a prática
desportiva, inclusive em estabelecimentos escolares.
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No âmbito federal, cabe citar a Lei no 10.098, de 2000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida. Em seu art. 17 determina que o poder público
promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá
mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-
lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à
educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

A Lei no 10.741, de 2003, que contém o Estatuto do Idoso, por sua
vez, estabelece, no art. 20, que o idoso tem direito a educação,
cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços
que respeitem sua peculiar condição de idade.

Note-se, portanto, que a preocupação do legislador, federal e
estadual, com o incentivo à prática do desporto pelos idosos e
portadores de necessidades especiais já resultou na edição de várias
leis. Embora o projeto em exame esteja em consonância com essa
legislação, no molde proposto, ele afronta dispositivos constitucionais.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou funções para
cada um desses Poderes, atribuindo-lhes competências próprias, mas
sem exclusividade absoluta. Assim, cada Poder possui uma função
predominante, que o caracteriza como detentor de uma parcela da
soberania estatal, além de outras funções – típicas e atípicas –
previstas no Texto Constitucional.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Ao Poder Executivo, a
norma constitucional atribui a função típica de administrar, por meio de
atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Cabe ao
Chefe do Poder Executivo a representação do ente político, a direção
dos seus negócios e a administração da coisa pública.

A instituição de campeonato estadual, como pretendido pela
proposição em exame, é atividade que integra o rol de competências
do Executivo e prescinde de previsão legal. A apresentação de projeto
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de lei tratando de tema dessa natureza constitui, portanto, uma
iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que pretende obrigar o
Poder Executivo a implementar uma ação que já está entre aquelas
de sua competência constitucional.

Além disso, conforme já salientado reiteradas vezes por esta
Comissão, o Poder Legislativo não tem competência para editar
norma legal autorizando o Poder Executivo a firmar convênio, uma vez
que a celebração de convênio é atividade de caráter eminentemente
administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. Dispõe
a Carta mineira, no art. 90, XVI, que compete privativamente ao
Governador do Estado celebrar convênio com entidade de direito
público ou privado.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165, publicada
no “Diário da Justiça” de 26/9/97, decidiu que o Executivo não
necessita da autorização do Legislativo para firmar convênios,
suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição do
Estado, o qual determinava que competia à Assembléia Legislativa
“autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com
entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de
urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização,
desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias úteis
subseqüentes à sua celebração”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.400/2008.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.429/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, a proposição em epígrafe
visa a tornar “obrigatória a apresentação da Caderneta da Criança ou
do Cartão da Criança no ato de inscrição de crianças em creches,
escolas maternais, jardins de infância e dá outras providências”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/5/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende estabelecer a obrigatoriedade de

os pais ou responsáveis apresentarem a caderneta ou o cartão de
saúde da criança no ato de inscrição ou matrícula desta em
educandários públicos ou privados.

O cartão ou a caderneta de saúde da criança é um importante
instrumento de vigilância sanitária e de educação para a saúde. Por
intermédio dele, o Estado e os pais ou responsáveis podem ter
conhecimento de dados referentes à saúde das crianças, como
informações sobre o seu crescimento e a aplicação das vacinas
obrigatórias. O cartão cumpre uma função pedagógica, porque
informa aos responsáveis os procedimentos básicos obrigatórios para
o cuidado com a criança.

A matéria não encontra óbice em termos de constitucionalidade,
uma vez que o Estado pode legislar sobre proteção à saúde, nos
termos do art. 24, XII, da Constituição da República. É razoável que
as escolas contribuam para a melhor utilização dos cartões ou
cadernetas de saúde da criança, e essa matéria não é de
competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Contudo, tendo em vista o princípio da máxima efetividade dos
direitos fundamentais, não nos parece que a apresentação do referido
cartão deva ser uma condição para que a criança seja matriculada na
escola. Afinal, não se deve negar o acesso da criança à educação
porque ela não teve adequado acesso às políticas de saúde, ainda
que por desídia dos pais ou responsáveis.

Por isso, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
para que a escola informe ao Conselho Tutelar se os pais ou
responsáveis não apresentarem o cartão ou a caderneta de saúde da
criança. Temos certeza de que, levando em consideração as balizas
apresentadas neste parecer, a comissão de mérito irá aperfeiçoar a
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proposição.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.429/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a apresentação do cartão ou da caderneta de

saúde da criança para matrícula na rede pública estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão ou a

caderneta de saúde da criança para matrícula em escola da rede
pública estadual.

Parágrafo único - Na hipótese de o documento não ser apresentado
ou de as anotações estarem desatualizadas, a escola deverá
comunicar o fato ao Conselho Tutelar.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.483/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe
“institui o Estatuto do Estudante e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo“ de 13/6/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

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

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a estabelecer os direitos dos

estudantes da rede pública estadual. A proposição está dividida em
quatro capítulos, sendo que o primeiro apresenta disposições gerais, o
segundo institui os direitos básicos dos estudantes, o terceiro versa



818

sobre a segurança dos estudantes, e o último estabelece as
disposições finais.

O estabelecimento de direitos dos estudantes da rede pública
estadual não encontra óbice de natureza jurídico-constitucional. Afinal,
o Estado pode legislar sobre educação, de forma a suplementar a
legislação federal, nos termos do § 2º do art. 24 da Constituição da
República. Na medida em que versa sobre a relação entre os
destinatários da política pública e o Estado, a matéria não se
enquadra entre aquelas de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo.

Este, a propósito, foi o entendimento desta Comissão sobre
proposição que trata de matéria análoga, conforme o parecer deste
colegiado que concluiu pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº
100/2007, que dispõe sobre os direitos e os deveres dos estudantes e
das entidades estudantis. Tal proposição encontra-se em exame na
comissão de mérito.

Se, em tese, a matéria pode tramitar nesta Casa, aspectos pontuais
do projeto devem ser examinados. Por exemplo, a proposição
determina que a escola tenha ouvidoria, conforme estabelece o seu
art. 12, o que invade a competência privativa do Executivo de dispor
sobre a organização desse Poder.

Além disso, não pode a proposição determinar que os
estabelecimentos de ensino instalem detectores de metal em todos os
seus acessos, se assim recomendarem os órgãos de segurança
pública. A determinação cria despesa para o Poder Executivo não
apenas em virtude da aquisição do equipamento, mas em decorrência
também da qualificação, ou mesmo da contratação de pessoal para
supervisionar o seu funcionamento. A instalação ou não de detectores
de metal nas escolas é, notadamente, matéria de cunho administrativo
e deve ficar a cargo do Poder Executivo adotá-la ou não. Por isso,
sugerimos a supressão do art. 10 do projeto.

Propomos, ainda, a alteração do art. 13, que versa sobre os
conselhos escolares.

Finalmente, cumpre-nos alertar o Plenário para o fato de que não se
deve aprovar a proposição em apreço e o Projeto de Lei nº 100/2007
sem que se efetue um estudo comparativo de ambos como medida de
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precaução para que não haja duas leis estaduais versando sobre
situações análogas.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.483/2008 com
as Emendas nºs 1 a 3, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 12 e a expressão “através de sua ouvidoria”,

constante no art. 5º.
EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 10.
EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - Cada estabelecimento de ensino terá um conselho, que se

reunirá periodicamente e do qual participarão os pais e os
professores.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.041/2008

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 Bias
Fortes 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 2.041/2008 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Bias Fortes de terreno com 2.000m²,
situado na Rua Celso Sul Ferreira, antiga Rua Projeta A, Centro,
nesse Município.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, o art. 1º da proposição prevê que o imóvel
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será destinado ao funcionamento de escola municipal.
Também é digno de nota o art. 2º da proposição, por estabelecer

que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se, decorridos cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reitera-se o parecer para o 1º turno exarado por esta mesma
Comissão: a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e, tornada
lei, não implicará despesas para o erário nem acarretará repercussão
na Lei Orçamentária.

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

2.041/2008, no 2º turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Carlos Arantes

- Elisa Costa.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.042/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.042/2008
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Entre Rios de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e retorna agora 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.042/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem
como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Entre Rios de Minas o imóvel constituído de terreno com área de
5.480,30m², a ser desmembrado de área com 10.000m², situada no
lugar denominado Crasto, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da
administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
preceitua que o referido imóvel será destinado à instalação de escola
municipal. Também para resguardar esse interesse, o art. 2º prevê a
reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da data da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública, e no § 2º
do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na lei orçamentária. Em decorrência disso, pode
ser transformado em lei.

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

2.042/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Antônio

Carlos Arantes.
PROJETO DE LEI Nº 2.042/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Entre Rios de

Minas o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Entre Rios de Minas uma área de 5.480,30m² (cinco mil quatrocentos
e oitenta vírgula trinta metros quadrados), conforme descrição contida
no Anexo desta lei, situada no lugar denominado Crasto, nesse
Município, a ser desmembrada de um terreno com área total de
10.000,00m² (dez mil metros quadrados), registrado sob o n° 5.499, a
fls. 144 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Entre Rios de Minas.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de uma escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações:

pela frente com a Av. Sócrates Machado, com extensão de 7m (sete
metros), mais 101,64m (cento e um vírgula sessenta e quatro metros)
em linha quebrada com a Escola Estadual Expedicionário Geraldo
Baeta; pelos fundos, com José Nidei de Resende, com extensão de
99,44m (noventa e nove vírgula quarenta e quatro metros); pela direita
com a Escola Estadual Expedicionário Geraldo Baeta, com extensão
de 56,68m (cinqüenta e seis vírgula sessenta e oito metros), mais
44,70m (quarenta e quatro vírgula setenta metros) com José Neire de
Resende; e pela esquerda com José Nidei de Resende, com extensão
de 110,85m (cento e dez vírgula oitenta e cinco metros), incluindo o
acesso à escola, até atingir a Av. Sócrates Machado.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.043/2008

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 Varjão
de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
agora retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o
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2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.043/2008 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Varjão de Minas um imóvel com área de 10.000,00m², situado no
lugar denominado Fazenda Andrade, no Distrito de São Domingos,
nesse Município.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, o art. 1º da proposição prevê que o imóvel
será destinado a instalação de sede social de associação comunitária.

Também é digno de nota o art. 2º da proposição, por estabelecer
que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se, decorridos cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública; e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reitera-se o parecer para o 1º turno exarado por esta mesma
Comissão: a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e, tornada
lei, não implicará despesas para o erário nem acarretará repercussão
na Lei Orçamentária.

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

2.043/2008, no 2º turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.044/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Machado 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 2.044/2008 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Machado um imóvel com área de 10.000m²,
situado no lugar denominado Caiana, no Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem do Estado, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado à construção de creche e posto de saúde
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 elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação de imóvel ora analisada 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

2.044/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.045/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



825

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 Elói
Mendes 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 2.045/2008 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Elói Mendes terreno com área de 10.000m²,
situado no lugar denominado Bairro dos Pintos, no Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem do Estado, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado ao funcionamento de uma associação de
bairros, o que beneficiará os moradores da região; 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 elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe-nos reiterar que a alienação de imóvel ora analisada, 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

2.045/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Antônio

Carlos Arantes.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.047/2008
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 Monte
Alegre 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 2.047/2008 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Monte Alegre de Minas terreno urbano edificado,
com área de 875m², situado na Rua Coronel Meireles, esquina com
Avenida da Saudade, no Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear a alienação
de bem do Estado, o projeto determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado ao funcionamento do posto de saúde
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 for utilizado com a finalidade prevista.

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 elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos que a alienação de imóvel ora analisada 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

2.047/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa Costa -
Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.256/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o
imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.256/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis um imóvel com área de 7.600m², situado no lugar
denominado Cangalheiros, nesse Município.

Em atendimento ao interesse coletivo que deve nortear as decisões
da administração pública, o parágrafo único do art. 1º preceitua que o
referido imóvel será destinado à implantação de distrito de base
tecnológica, com incubadoras e pequenas empresas do gênero.
Também satisfazendo o interesse público, o art. 2º prevê a reversão
do bem ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos,
contados da data da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º
do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
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versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.

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

2.256/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Carlos Arantes

- Elisa Costa.
PROJETO DE LEI Nº 2.256/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis 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

Divinópolis o imóvel com área de 7.600m² (sete mil e seiscentos
metros quadrados), situado no lugar denominado Cangalheiros, nesse
Município, e registrado sob o nº 28.083, do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à implantação de distrito de base tecnológica, com incubadoras e
pequenas empresas do gênero.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa a
autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Passa-Tempo 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
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2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.450/2008, autoriza o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a doar
ao Município de Passa-Tempo terreno com área de 8.274m², a ser
desmembrado de área com 10.000m², situada no local denominado
Pasto do Açude, naquele Município.

Cabe esclarecer que o § 1º do art. 1º estabelece que a área
remanescente de 1.726m² compõe a faixa de domínio da MG-270; e o
§ 2º do art. 1º prevê que a área objeto da doação será utilizada para a
prestação de serviços públicos à população do Município de Passa-
Tempo, em consonância com as suas necessidades e interesse.
Ainda, o art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se
não lhe for dada essa finalidade no prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação,

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Diante dessas considerações, a pretendida alienação atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, não representa despesas para o erário nem acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.450/2008, no 2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa reajustar os valores das tabelas de vencimento básico de
carreiras do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg -; instituir a Gratificação de Escolaridade,
Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - Gedima - nas
carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e criar cargos da
carreira de Agente Governamental.

No 1º turno, foi a proposição aprovada com as Emendas nºs 1 e 2,
sendo retiradas de tramitação as Emendas nºs 3 a 5.

Agora, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno, volta a
matéria a esta Comissão para ser analisada no 2º turno e para ser
elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante desta peça opinativa.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, com os aperfeiçoamentos incorporados,

passa a ter como objetivo, além de reajustar em 5% valores de
vencimentos básicos do Ipsemg, instituir a Gedima para servidores do
IMA e criar cargos de provimento efetivo de Agente Governamental,
lotados na Secretaria de Estado de Governo - Segov -, criar 102
unidades de FGD–unitário, destinadas à Ouvidoria-Geral do Estado.

Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito de
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, o projeto
não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário.

De fato, demonstramos que a matéria está de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Daquela análise, extraímos a conclusão de
que, no período de 12 meses findo no último quadrimestre, no âmbito
do Executivo, a despesa com pessoal correspondeu a 44,65% da
receita corrente líquida, bem inferior ao limite de 49% e inferior
inclusive ao limite prudencial de 46,55%. A repercussão financeira da
proposição corresponde a um aumento de 0,09% no percentual da
despesa com pessoal, que, com isso, permanecerá folgadamente
dentro dos citados limites. Ademais, em valores monetários,
considerando o mesmo período, a despesa com pessoal é de R$11,9
bilhões, diante do limite de R$13,1 bilhões. Isso evidencia que a
repercussão financeira da proposição, de R$23 milhões, é mínima, em
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face de uma folga na despesa com pessoal de R$1,2 bilhão.
Por meio da Mensagem nº 267, de 9/7/2008, o Governador do

Estado enviou emenda que altera a data de vigência do reajuste, a
qual incorporamos ao final desta peça opinativa, consubstanciada na
Emenda nº 1. O Chefe do Executivo, em sua exposição de motivos,
afirma que “o impacto financeiro dessa emenda está em consonância
com a Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Em virtude da constatação da existência de erro material no
parágrafo único do art. 3º do projeto, no que se refere ao quantitativo
de cargos da carreira de Agente Governamental, esta Comissão
apresenta a Emenda nº 2, ao final deste parecer.

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

2.475/2008 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
No “caput” do art. 1º, substituam-se os termos “Ficam reajustados

em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2008” por “Ficam
reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de
2008”.

EMENDA Nº 2
No parágrafo único do art. 3º, substituam–se os termos “passa a ser

de quatrocentos e dez” por “passa a ser de quatrocentos e sessenta e
seis”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Delvito Alves.
PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008

(Redação do Vencido)
Reajusta valores das tabelas de vencimento básico de carreiras do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -; institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional - Gedima - nas carreiras do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, cria cargos da carreira de
Agente Governamental e unidades de FGD–unitário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de
maio de 2008, os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade
Social e Analista de Seguridade Social, de que tratam os itens V.1.1,
V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005.

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o “caput” não será
deduzido do valor percebido pelo servidor relativo à Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27
de outubro de 2005.

Art. 2º - Fica instituída a Gratificação de Escolaridade, Desempenho
e Produtividade Individual e Institucional - Gedima -, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
detentores de função pública das carreiras do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, a que se referem os incisos I a V do art. 1º da
Lei nº 15.303, de 10 de agosto de 2004.

§ 1º - A Gedima será atribuída mensalmente, a partir de 1º de
janeiro de 2008, aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, no tempo de serviço e
nas avaliações de desempenho individual e institucional.

§ 2º - A pontuação de que trata o § 1º observará os seguintes limites
máximos por servidor:

I - três mil pontos, para as carreiras de Fiscal Agropecuário,
Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária, Fiscal Assistente
Agropecuário e Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária;

II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Operacional.
§ 3º - O ponto unitário da Gedima corresponde a 0,032% (zero

vírgula zero trinta e dois por cento) do valor do vencimento básico do
grau J do nível VI referente à carreira e à jornada de trabalho do
servidor pertencente ao IMA, conforme as tabelas constantes no item
II.1 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005.

§ 4º - Serão deduzidos da Gedima os valores acrescidos à
remuneração do servidor a partir de 1º de janeiro de 2008, em virtude
de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou
concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente.
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Art. 3º - Ficam criados vinte e seis cargos de provimento efetivo da
carreira de Agente Governamental, instituída pela Lei nº 15.470, de 13
de janeiro de 2005, lotados na Secretaria de Estado de Governo –
Segov.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos da carreira de Agente Governamental, constante no item
I.2.1 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser de
quatrocentos e dez.

Art. 4º - Ficam criadas cento e duas unidades de FGD–unitário, a
que se refere a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007,
destinadas à Ouvidoria–Geral do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de FGD-
unitário da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, constante no
item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a ser
de cento e duas unidades.

§ 2º - A identificação e a destinação das funções gratificadas criadas
no “caput” serão estabelecidas em decreto.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 11/2007
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 11/2007, apr esentada por
mais de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e tendo
como primeiro signatário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268
do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 11/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 174 da Constitu ição do Estado o

seguinte § 1°, passando seu parágrafo único a vigor ar como § 2°:
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“Art. 174 - (...)
§ 1° - A equipe de transição de governo indicada pe lo candidato

eleito para o cargo de Prefeito terá pleno acesso às informações
relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos de
governo, nos termos de lei municipal.”.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Fábio Avelar, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 37/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 37/2007, de autori a do

Governador do Estado, que extingue cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado e dá outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 37/2007
Extingue cargos de provimento em comissão do Quadro Específico

de Pessoal da Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam extintos, no Quadro Específico de P essoal da

Advocacia-Geral do Estado, a que se refere o Anexo Único da Lei
Complementar n° 30, de 10 de agosto de 1993, e alte rações
posteriores, os seguintes cargos de provimento em comissão:

I - um cargo de Consultor Legislativo-Chefe, código 656;
II - onze cargos de Consultor Técnico-Legislativo, código 654.
Parágrafo único - Os cargos extintos nos termos deste artigo serão

identificados em decreto.
Art. 2° - Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 30, de 1993:
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a) os incisos XVIII e XIX do art. 3°;
b) a alínea “b” do inciso III do art. 4°;
c) o inciso XVI do art. 7°;
d) o inciso VII do art. 11;
e) os arts. 13 e 15;
f) o parágrafo único do art. 14;
g) o § 1° do art. 16;
h) o § 1° do art. 35;
II - a alínea “b” do inciso III do art. 2° da Lei Complementar n° 83,  de

28 de janeiro de 2005;
III - o art. 18 da Lei Complementar n° 92, de 23 de  junho de 2006.
Art. 3° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua

publicação.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Glaúcia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Fábio Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 40/2007
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 40/2007, de autoria do
Governador do Estado, que altera o § 1° do art. 24 da Constituição do
Estado, foi aprovada no 2° turno, na forma do Subst itutivo n° 1 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 40/2007
Altera a redação do § 1° do art. 24 da Constituição  do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 1° do art. 24 da Constituição do Esta do passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 24 - (...)
§ 1° - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,

funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal
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de Contas e da Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do § 12 do art.
37 da Constituição da República e observado o disposto no § 5° deste
artigo.".

Art. 2° - Os Poderes e demais órgãos constitucionai s do Estado
regulamentarão os procedimentos relativos ao cumprimento de
acórdão do Supremo Tribunal Federal relacionado com a imposição
de limites remuneratórios ou determinação judicial do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, reconhecendo-se eficácia aos
pagamentos deles resultantes.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeir o de 2008.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Fábio Avelar, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.420/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.420/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia

Mendonça, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Senador Cortes o imóvel que especifica e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.420/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Cortes o

imóvel que especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Senador Cortes imóvel com área de 1.050,90m² (mil e cinqüenta
vírgula noventa metros quadrados), situado na Rua Major Salgado, n°
66, Centro, naquele Município, registrado sob o n° 4.111, a fls. 4 do
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Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mar de
Espanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento da Creche Municipal Antônio Monteiro da Rocha.

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° - Fica revogada a Lei n° 16.040, de 31 de m arço de 2006.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.448/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.448/2007, de autoria do Deput ado Mauri

Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros
o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.448/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ferros imóvel constituído por um prédio denominado Edifício Vereador
Padre Lage, localizado na sede daquele Município, registrado sob o n°
1.165, a fls. 2 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ferros.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar a Câmara Municipal de Ferros e órgãos públicos
estaduais.
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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, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.504/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.504/2007, de autoria do Deput ado Leonardo

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que
especifica ao Município de Alpinópolis, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.504/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alpinópolis 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

Alpinópolis imóvel com área de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros
quadrados), situado na Rodovia MG-028, no local denominado
Chácara Primavera, naquele Município, registrado sob o n° 6-513, a
fls. 219 do Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Alpinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar atividades da administração municipal para
atender ao interesse da comunidade.

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°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.046/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.046/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Aiuruoca 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° 2.046/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca 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

Aiuruoca imóvel com área de 10.750m2 (dez mil setecentos e
cinqüenta metros quadrados), situado no lugar denominado Quatro
Olhos, naquele Município, registrado sob o n° 10.76 4, a fls. 74 do
Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Aiuruoca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
construção de um campo de futebol.

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, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.048/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.048/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Leopoldina o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.048/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leopoldina 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

Leopoldina imóvel com área de 3.800m² (três mil e oitocentos metros
quadrados), situado na Av. dos Expedicionários, Bairro Bela Vista,
naquele Município, registrado sob o n° 3.153, a fls . 174 do Livro 2-C,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
desenvolvimento de práticas esportivas.

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, 9 julho de de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.133/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.133/2008, de autoria do Deput ado Adalclever

Lopes, que autoriza o Estado de Minas Gerais a fazer reverter imóvel
ao Munícipio de Caiana, foi aprovado no 2° turno, n a forma do vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.133/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caiana 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

Caiana imóvel com área de 316,50m² (trezentos e dezesseis vírgula
cinqüenta metros quadrados), situado na Rua Augusto da Silva
Fabricante, naquele Município, registrado sob o n° 2.798, a fls. 2.348
do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade de saúde pública.

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, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.165/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.165/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que altera o art. 1° e o seu parágrafo únic o da Lei n° 16.262,
de 18 de julho de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
à União, foi aprovado no 2° turno, na forma do venc ido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.165/2008
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Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União imóvel

com área de 8.145m² (oito mil cento e quarenta e cinco metros
quadrados), composto pelos lotes n°s 2 a 15 da Quadra 12 e por área
sem numeração de lotes, localizado na Rua Campina Verde, Bairro
Salgado Filho, no Município de Belo Horizonte, a ser desmembrado de
área registrada sob o n° 20.211, a fls. 90 do Livro  3-Q, no Cartório de
Registro de Imóveis do 2° Ofício do Município de Be lo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Secretaria de Controle Externo do
Tribunal de Contas da União e à regularização de ocupações
irregulares.

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° - Fica revogada a Lei n° 16.262, de 18 de j ulho de 2006.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.199/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.199/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Uberlândia 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° 2.199/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o
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imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Uberlândia imóvel com área de 10.234m² (dez mil duzentos e trinta e
quatro metros quadrados), situado na Av. Europa, Bairro Tibery,
naquele Município, registrado sob o n° 10.171, à fi cha 1 do Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a ampliação, funcionamento e aprimoramento de unidade
de orientação ao menor.

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, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.357/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.357/2008, de autoria do Deput ado Padre João,

que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Projeto de Assentamento da Fazenda Morro Alto
I, II, III, com sede no Município de Ibiá, 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° 2.357/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Projeto de Assentamento da Fazenda Morro Alto I, II, III,
com sede no Município de Ibiá.

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



844

Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento da Fazenda
Morro Alto I, II, III, com sede no Município de Ibiá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.364/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.364/2008, de autoria do Deput ado Sávio Souza

Cruz, que declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores e
Aqüicultores de Boa Esperança - Assopesca -, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.364/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores e

Aqüicultores de Boa Esperança - Assopesca -, com sede no Município
de Boa Esperança.

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

Pescadores e Aqüicultores de Boa Esperança - Assopesca -, com
sede no Município de Boa Esperança.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Sebastião Costa, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.404/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.404/2008, de autoria do Deput ado José

Henrique, que declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de
Estudos Econômicos, Políticos, Sociais e Ambientais e Apoio aos
Governos Municipais - Imeps -, com sede no Município de Juiz de
Fora, 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° 2.404/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Estudos

Econômicos, Políticos, Sociais e Ambientais e Apoio aos Governos
Municipais - Imeps -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Mineiro de

Estudos Econômicos, Políticos, Sociais e Ambientais e Apoio aos
Governos Municipais - Imeps -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Sebastião Costa, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE JULHO DE 2008

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 79, DE 11 DE JULHO DE 2008

Altera a redação do § 1° do art. 24 da Constituição  do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos

termos do § 4º do art. 64 da Constituição do Estado, promulga a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O § 1° do art. 24 da Constituição do Esta do passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 24 - (...)
§ 1° - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,

funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal
de Contas e da Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do § 12 do art.
37 da Constituição da República e observado o disposto no § 5° deste
artigo.".

Art. 2° - Os Poderes e demais órgãos constitucionai s do Estado
regulamentarão os procedimentos relativos ao cumprimento de
acórdão do Supremo Tribunal Federal relacionado com a imposição
de limites remuneratórios ou determinação judicial do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, reconhecendo-se eficácia aos
pagamentos deles resultantes.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeir o de 2008.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de
2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Doutor Viana - 1º-Vice-Presidente
Deputado José Henrique - 2º-Vice-Presidente
Deputado Roberto Carvalho - 3º-Vice-Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
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Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário

ATAS
ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Getúlio Neiva e Almir

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 249, 250, 251 e
252/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.614, 2.615 e
2.616/2008 e emenda ao Projeto de Lei nº 2.475/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Cartão - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.617 e 2.618/2008 - Requerimentos nºs 2.713 a 2.720/2008 -
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Hely
Tarqüínio - Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo
e de Política Agropecuária - Registro de presença - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, Doutor Rinaldo,
Almir Paraca, Domingos Sávio e Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.512 - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final das Propostas de Emenda à Constituição nºs 11 e
40/2007, do Projeto de Resolução nº 2.150/2008 e do Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende; aprovação -
Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do
Deputado Almir Paraca - Inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
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Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - João Leite - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

“MENSAGEM Nº 249/2008*
Belo Horizonte, 8 de julho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do Estado
ao Município de Ibiá.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação será
destinada à Prefeitura Municipal de Ibiá para fins educacionais.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.614/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibiá imóveis que

especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ibiá os seguintes imóveis:
I - imóvel constituído pela área de 2.000,00m², localizado na Praça

São Pedro, Vila de Ibiá, registrado sob o nº 5.868, livro 3-G, fls. 87,
datado em 8 de novembro de 1928, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araxá;

II - imóvel constituído pela área de 10.001,00m², localizado no lugar
denominado Fazenda Morro Alto, Distrito de Tobati, registrado sob o
nº 4.344, livro 3-D, fls. 21, datado em 30 de outubro de 1951, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá;

III - imóvel localizado no povoado de São João, Município de Ibiá,
registrado sob o n° 4.148, livro 3-E, fls. 60, data do em 23 de novembro
de 1923, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araxá;

IV - imóvel constituído pela área de 10.080,00m², localizado no lugar
denominado Fazenda do Bugiu, Distrito de Tobati, registrado sob o n°
3.868, livro 3-C, fls. 233, datado em 23 de agosto de 1950, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá;

V - imóvel constituído pela área de 2.350,00m², localizado na Rua
113, no Bairro São João, registrado sob o n° 11.594 , livro 3-H, fls. 220,
datado em 2 de setembro de 1964, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ibiá;

VI - imóvel constituído pela área de 1.922,00m², situado na Rua 20,
Bairro Santa Cruz, registrado sob a matrícula n° 4. 140, livro 2-N, fls.
240, datado em 24 de agosto de 1981, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ibiá;

VII - imóvel constituído pela área de 2.010,00m², situado no Bairro
São João, registrado sob o n° 9.231, livro 3-G, fls . 80, datado em 23
de maio de 1961, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ibiá; e

VIII - imóvel situado na Rua 54, no Município de Ibiá, registrado sob
o n° 16.312, livro 3-K, fls. 153, datado em 21 de f evereiro de 1973, no
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá.
Parágrafo único - Os imóveis descritos nos incisos de I a VIII serão

destinados à Prefeitura Municipal de Ibiá para fins educacionais.
Art. 2º - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado, caso não

sejam, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública
de doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecedr, nos termos doa rt. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 250/2008*

Belo Horizonte, 8 de julho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Santo Antônio do Jacinto.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação será
destinada para órgãos públicos municipais.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.615/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Jacinto imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santo Antônio do Jacinto o imóvel constituído pela área de
10.000,00m², situado no prolongamento da chamada Praça de Minas
Gerais, no Povoado de Santo Antônio, no Município de Santo Antônio
do Jacinto, que se encontra registrado sob o nº 3.228, Livro 3-A, folha
280, em 9 de novembro de 1948, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Almenara.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina a
instalação de órgãos públicos municipais.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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 251/2008*

Belo Horizonte, 8 de julho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de propriedade do
Estado ao Município de Uberaba.

Na oportunidade, esclareço que a reversão foi solicitada tendo em
vista a doação de outro terreno, com condições mais adequadas, para
a construção do Fórum da Comarca.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.616/2008
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

ao Município de Uberaba.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Uberaba o imóvel constituído pela área de 7.311,23m²,
situado no Município de Uberaba, registrado sob a matrícula nº
46.260, ficha 01, Livro 2, do Cartório do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Uberaba.

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
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Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 252/2008*
Belo Horizonte, 9 de julho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2475/2008, publicado no Órgão Oficial dos Poderes do
Estado - Minas Gerais de 13 de junho de 2008, que reajusta os
valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do IPSEMG,
institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade
Individual e Institucional nas carreiras do instituto Mineiro de
Agropecuária - GEDIMA - e cria cargos da carreira de Agente
Governamental.

A Emenda altera para 1º de janeiro de 2008 a data de início da
vigência do reajuste proposto para as tabelas de vencimento básico
das carreiras do IPSEMG.

O impacto financeiro decorrente da antecipação da vigência do
referido reajuste está em consonância com os limites de despesas
determinados pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão ao Projeto, certo de que sua
relevância e oportunidade serão devidamente consideradas por esse
Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008

Dê-se a seguinte redação ao “caput” do art. 1º do PL nº 2.475/2008:
“Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º

de janeiro de 2008, os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade
Social e Analista de Seguridade Social, de que tratam os itens V.1.1,
V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.475/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
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em ordem do dia.
* - Publicado de acordo com o texto original.

CARTÃO
Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro-Corregedor do Tribunal

de Contas, encaminhando relatório referente às atividades desse
órgão no primeiro quadrimestre deste ano. (- 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 2.617/2008
Dispõe sobre a fiscalização da venda de ingressos de eventos

artísticos, culturais e desportivos por cambista no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Configura infração administrativa punível na forma desta lei

a venda de ingresso por pessoa física ou jurídica que atue como
intermediária entre o organizador do evento artístico, cultural ou
desportivo e o consumidor final, no intuito de obter ou tentar obter
ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de
pessoas mediante especulações.

§ 1º - Considera-se ganho ilícito, para os efeitos do “caput” deste
artigo, o ágio de venda de ingresso superior a 20% (vinte por cento)
em relação ao valor oficialmente cobrado pelo organizador do evento
artístico, cultural ou desportivo.

§ 2º - A pessoa física ou jurídica que descumpra o disposto neste
artigo será considerada cambista para os fins desta lei.

Art. 2º - Constatada a infração de que trata o artigo anterior, serão
aplicadas ao cambista as seguintes sanções :

I - apreensão dos ingressos, multa de 300 Ufemgs (trezentas
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e proibição de
freqüentar estádios, se for o caso, por 1 (um) ano;

II - em caso de reincidência, apreensão dos ingressos, multa de
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1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e
proibição de freqüentar estádios, se for o caso, por 2 (dois) anos.

Art. 3º - Os agentes estaduais de segurança pública são
competentes para fiscalizar, apreender ingressos e conduzir os
cambistas pegos em flagrante à Delegacia de Polícia.

Parágrafo único - A aplicação das sanções previstas nesta lei ficará
a cargo da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude do
Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto de lei em análise tem por objetivo de controlar

a atividade especulativa dos cambistas que atuam vorazmente em
dias de jogos, shows e eventos culturais. O ordenamento jurídico
brasileiro, embora não regule diretamente a atividade dos cambistas,
possui mecanismos hábeis para coibi-la, desde que essa atuação
extrapole limites aceitáveis.

Do ponto de vista penal, a Lei nº 1.521, de 26/12/51, dispõe sobre os
crimes contra a economia popular. Resultante do conjunto de
interesses econômicos do povo, a economia popular constitui o seu
patrimônio abstrato. Para designar esse bem jurídico, ameaçado pela
voracidade especulativa daqueles que pretendem locupletar-se com a
exploração das necessidades fundamentais da comunidade, fala-se
em direitos difusos.

Mas, para além da esfera penal, também é preciso proteger o
consumidor. Por isso é que nosso projeto de lei pretende, caso sejam
flagrados vendendo ingressos com ágio acima de 20%, que os
cambistas tenham os bilhetes apreendidos, sejam conduzidos a uma
Delegacia de Polícia e sofram, após devido processo administrativo,
as sanções de multa administrativa e proibição de freqüentar estádios,
além de responderem ao pertinente processo penal de que trata a Lei
nº 1.521, de 1951. O Estado pode, portanto, socorrer os seus
cidadãos.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a
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aprovação deste relevante projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do

Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.618/2008
Acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de

2003, dispondo sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 10 da Lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa

a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:
“Art. 10 - (...)
IX - 1% (um por cento) para veículos utilizados por representante

comercial, exclusivos em seu trabalho, desde que regularmente
inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do
Estado de Minas Gerais e comprovadamente exercendo sua
atividade.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2008.
Vanderlei Miranda
Justificação: Esta emenda tem por objetivo estender os benefícios já

concedidos a outras categorias que usam o automóvel como
ferramenta e meio de trabalho e estão isentas de recolhimento do
imposto de propriedade de veículo automotor.

A proposição legislativa que submetemos à decisão da Assembléia
Legislativa, tem por objetivo senão o de dispensar aos representantes
comerciais autônomos tratamento igualitário ao recebido pelas
empresas locadoras de veículos no que se refere à redução do
imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA,
especialmente para os veículos de passageiros de propriedade dos
representantes comerciais.

A profissão de representante comercial, verdadeiro elo entre a
indústria, o comércio, os importadores e os exportadores, é
considerada atividade comercial fundamental e indispensável para o
desenvolvimento de qualquer setor produtivo. Do fruto de seu trabalho
decorrem receitas tributárias federais, estaduais e municipais.
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Segundo levantamento realizado pelo Conselho Regional da
categoria em Minas Gerais, o representante comercial percorre
aproximadamente 36.000km por ano, nos mais diversos tipos de
estradas e condições climáticas, o que ocasiona desgaste e
depreciação prematuros do veículo utilizado. Considerando-se o
consumo médio do automóvel nacional de 8 km/litro, temos um
consumo de 4.500 litros de combustível por automóvel a cada ano.

Pelo exposto, verifica-se a importância do veículo para o
representante comercial, constituindo-se o mesmo numa verdadeira
ferramenta de trabalho, necessária ao desenvolvimento da atividade
de vendas, especialmente em Minas Gerais, haja vista a dimensão
territorial do nosso Estado.

Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.713/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Secretário de Transportes providências para que
nos contratos formalizados com as empresas prestadoras de serviços
para a recuperação das rodovias estaduais conste cláusula
determinando que as referidas empresas deverão ter carro próprio,
equipado e com pessoas capacitadas no local, para fazer o resgate
das vítimas de acidentes no trecho em obras. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.714/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Faculdade de Ciências
Humanas de Curvelo - Facic - pelo transcurso do 40º aniversário de
sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.715/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita que esta
Casa manifeste à Presidência da Câmara dos Deputados apoio à
Proposta de Emenda à Constituição nº 66/2008.

Nº 2.716/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita que esta
Casa manifeste à Presidência da Câmara dos Deputados apoio ao
Projeto de Lei nº 1.453/2007. (- Distribuídos à Comissão de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária.)
Nº 2.717/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia

sejam solicitadas à Corregedoria da Polícia Militar providências para
que se apurem denúncias de possíveis excessos e agressões
cometidas pela Polícia Militar contra estudantes em manifestação pela
implantação do meio-passe, no Município de Montes Claros.

Nº 2.718/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada às autoridades e aos servidores que menciona, sendo
estes lotados na Delegacia de Proteção ao Idoso e Portador de
Deficiência, manifestação de aplauso pela eficiente atuação no
esclarecimento de crime relacionado ao roubo de cartões de
benefícios do INSS pertencentes a idosos. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

Nº 2.719/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Fazenda providências para
redução do prazo de tramitação dos pedidos de isenção de ICMS
protocolados por portadores de deficiência. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Nº 2.720/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Fazenda informações sobre os
motivos pelos quais o prazo de tramitação dos requerimentos de
isenção de ICMS referente à aquisição de veículos, protocolados por
portadores de deficiência, têm prazo de tramitação bastante superior
aos pedidos de isenção protocolados por taxistas. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e do Deputado Hely Tarqüínio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo e de Política Agropecuária.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,
do ilustre colega Deputado Gustavo Corrêa, Secretário de Estado de
Esportes e da Juventude. Registra, também, com muita alegria, a
presença, nas galerias, de pessoas que nos assistem, com destaque
especial para os componentes do Sindpúblicos.
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Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana;

Srs. Deputados; Sras. Deputadas; público presente; e todos os que
nos acompanham das diversas cidades de Minas Gerais pela TV
Assembléia; voltamos a esta tribuna para comemorar, também hoje,
um importante anúncio feito pelo Presidente Lula na semana passada.
No momento em que o mundo inteiro discute o aumento do preço dos
alimentos, o aumento da cesta básica, o Presidente Lula sai na frente,
mais uma vez, com o lançamento, na quinta-feira da semana passada,
de um plano ambicioso para o fortalecimento da produção de
alimentos no Brasil. Na verdade, são dois planos. O primeiro, de
incentivo à agricultura familiar; o segundo, aumentando a oferta de
crédito para o agronegócio. O Presidente Lula acerta mais uma vez,
porque o Brasil tem todas as condições de se firmar como o maior
produtor de alimentos do mundo e de liderar esse setor nos próximos
anos.

A meta anunciada pelo Presidente Lula é de certa forma ambiciosa,
mas coerente. No programa de incentivo à agricultura familiar,
denominado de Plano Safra Mais Alimentos, o Presidente quer que,
nos próximos dois anos, a agricultura familiar no Brasil, além de
aumentar a oferta de crédito, ofereça mais oportunidade para que o
pequeno agricultor tenha acesso a equipamentos que aumentem sua
produtividade. Entre essas metas está a possibilidade de
financiamento de pelo menos mais 60 mil tratores para a agricultura
familiar e de mais de 300 mil máquinas e implementos agrícolas.

Desde que assumiu o governo, o Presidente vem incentivando a
agricultura familiar no Brasil, e a cada ano cresce o número de
investimentos nesse setor. Hoje, estamos satisfeitos com o
rendimento obtido, com os recordes e mais recordes de produção de
alimentos que se verificam nos últimos anos.

Mas precisamos produzir ainda mais, porque a capacidade do Brasil
de investir e aumentar a produtividade nesse setor é imensa.

Portanto, mais uma vez, queremos parabenizar essa iniciativa do
Presidente Lula. Em seu discurso, no dia do lançamento desse
programa, o Presidente foi muito feliz ao dizer que a visão de muitos
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agricultores familiares é apenas, às vezes, plantar uma mandioca, um
milho para sua sobrevivência. O Presidente quer ir mais além,
incentivando essas pessoas a plantar não só para comer, mas para
vender. Sonhar com dias melhores, em poder comprar o seu trator, a
sua máquina, um carro, a roupa do filho, colocar o filho na faculdade.
Precisamos usar esse potencial do Brasil para se firmar como líder
mundial.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Gostaria, Deputado Paulo
Guedes - Deputado forte do Norte fraco -, de cumprimentá-lo pela
homenagem que faz ao governo federal por ter ampliado os recursos
para a agricultura familiar para R$13.000.000.000,00, o que é muito
importante nesta hora. A aquisição de máquinas e equipamentos
necessários para que o pequeno produtor rural possa trabalhar tem
sido largamente defendida por nós, na Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial. O governo vem fazer justiça aos
pequenos produtores rurais, sobretudo ao agricultor familiar, que é a
base da produção nacional.

Vemos com bons olhos os grandes produtores de soja, de milho e
de outras grandes culturas e as empresas que cuidam disso, mas
entendemos que precisamos deter a onda de decrescimento da
população das pequenas cidades, na sua região como na minha.
Temos 32% dos Municípios que perderam população, que foi para as
cidades-pólo ou para as grandes cidades. Isso é um perigo danado.
Se, na década de 70 e 80, tivemos um formidável êxodo rural, hoje
está havendo um êxodo das pequenas cidades para as cidades de
porte médio e para a Capital. E não há dinheiro no mundo que consiga
preparar a infra-estrutura para receber a população que vem da zona
rural e das pequenas cidades.

O Presidente Lula está correto, esse programa é bom. Lembro-me
de que, em 1983, fiz o pequeno programa de agricultura familiar do
meu Município. Muito antes de qualquer governo federal ter falado
sobre isso, montamos o programa municipal de pólos agrícolas,
oferecendo tratores agrícolas, sementes e transporte para as
mercadorias, de graça; um belo trabalho, com grandes resultados, que
nos obrigaram até a construir a Ceasa em Teófilo Otôni.

Neste instante, Deputado Paulo Guedes, é preciso que o Presidente
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tome essa decisão. Nós, que somos da base do governo, sem
louvações excessivas, temos de destacar esse aspecto, porque o
Brasil não é só a esperança do mundo; o Brasil está passando por um
momento crítico em razão da alta dos alimentos no mundo inteiro. A
cesta básica subiu 52% do ano passado para cá. Temos de produzir
mais, muito mais, mas o que me intriga e temos de trabalhar aqui é a
redução do custo dos fertilizantes, dos produtos necessários para a
ampliação da produção.

Há necessidade também de que o Brasil, por meio da Petrobras e
dos órgãos do governo, comece a investir pesadamente na extração
do fosfato e de vários produtos. E temos, na nossa região, em Poté,
uma grande jazida aflorada de calcário que nunca foi explorada. Ou
melhor, foi explorada, há 20 anos, pela Comig, e não está sendo mais.

Cumprimento V. Exa. pela informação que nos traz, porque sei do
sofrimento que sua região tem em relação à produção agrícola e à
agricultura familiar. Meus parabéns, Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva.

O Presidente foi feliz também ao dizer que, quando o mundo precisa
comer, o Brasil tem o que dizer: “Venha comprar, que o Brasil tem
para vender”. Essa frase resume tudo. Precisamos usar todo esse
potencial. Há muitas terras paradas no Brasil inteiro, principalmente
em nossa região, que poderiam estar produzindo.

Agora, com esse incentivo do governo, abrindo as portas dos
bancos e das instituições financeiras para o pequeno produtor e
aquele que nunca teve oportunidade, tenho a certeza de que a grande
revolução de que este país precisa começará no campo e na
produção, a fim de que, cada vez mais, se firme como o maior
produtor de alimentos do mundo. Não tenho dúvida disso. Estamos
convictos de que o governo está no caminho certo, ao incentivar a
agricultura familiar, sem desprestigiar o agronegócio, pondo, a partir
deste ano, mais R$65.000.000.000,00 para também financiar a
produção de alimentos para os grandes produtores.

Portanto fica aqui o nosso agradecimento ao Presidente Lula e à sua
equipe de governo, que vêm enfrentando todos os problemas do
Brasil. Um Presidente que pegou o País à beira do caos há cinco anos
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e, além disso, que corrigiu a economia, melhorou as condições de
vida da população e tem melhorado a educação de forma significativa,
com programas estruturantes como o ProUni, que está dando
oportunidade a milhares de jovens que jamais poderiam sonhar um
dia freqüentar os bancos de uma faculdade. Hoje isso se tornou uma
realidade no Brasil. A implantação de 214 escolas técnicas também é
uma resposta positiva no setor educacional. Se falarmos da geração
de emprego, veremos que já estamos beirando a marca prometida
pelo Presidente há cinco anos. A sua principal meta, se chegasse ao
poder, era gerar 10 milhões de empregos no Brasil. Nos próximos
meses, essa meta será atingida. Até o final do próximo governo,
podemos ousar e sonhar com 15 milhões de empregos com carteira
assinada no Brasil. Esse é um momento histórico. Quando queremos
fazer, fazemos. O Presidente Lula está dando essa demonstração não
só para o Brasil, mas também para o mundo. Ele está agora visitando
vários países, dando exemplo, vendendo os nossos produtos lá fora e
mostrando a capacidade que este país tem de ajudar o mundo, de
diminuir e matar a fome e a pobreza que atualmente é uma das
grandes preocupações mundiais. O Brasil tem muito a oferecer.
Quando o governo põe recursos e investimentos para a agricultura
familiar e o agronegócio, está dando uma resposta positiva de que o
Brasil se firmará ainda mais como uma potência mundial. Hoje já
somos auto-suficientes na questão do petróleo e temos muito mais
para oferecer ao mundo. Tenho a certeza de que, até o final deste
governo, muitas notícias boas ainda virão. Gostaria de agradecer ao
Presidente Lula, ao PT, que fez com que, em cinco anos, virássemos
uma página negra da história do Brasil para torná-lo um país alegre,
do futuro e das oportunidades.

Sr. Presidente, quero ainda dizer que estou preocupado.
Recentemente estive visitando as cidades de São Francisco, Manga,
Matias Cardoso, Januária e São Romão. A grande preocupação hoje
daquela região ribeirinha do Norte de Minas é com a volta das
cianobactérias ao Rio São Francisco. Mais uma vez, aproveitamos
este espaço para debater isso e cobrar das autoridades competentes,
do governo do Estado, da Copasa, das Prefeituras e da Região
Metropolitana de Belo Horizonte que façam o dever de casa, a fim de
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diminuir a contaminação, ou seja, os esgotos que estão sendo
despejados no Rio das Velhas e que, por sua vez, caem no Rio São
Francisco, causando enormes prejuízos para a população da nossa
região. Fica aqui o nosso apelo e esse registro de que o Norte de
Minas e o povo ribeirinho estão atentos e cobrarão com mais ênfase
uma resposta do governo e das autoridades competentes do setor.

Quero ainda registrar uma revolta que, a cada dia, se aprofunda em
nossa região, quanto à perseguição do DER ao transporte alternativo
no Norte de Minas. O direito de ir e vir naquela região está sendo
coibido, proibido de forma ostensiva por parte do DER. Há barreiras
em todas as cidades, inclusive as pequenas, que ainda não têm
sequer linha de ônibus e onde as empresas Transnorte, Gontijo e
Santo Antônio não cobrem.

Sabemos que o “lobby” dessas três empresas tem fortalecido, em
nossa região, a atuação do DER, que proíbe as pessoas que precisam
ir a Montes Claros fazer um tratamento de saúde, de alugar um táxi
para se deslocar até a cidade. Por exemplo, pessoas que moram em
Miravânia, Campo Azul, Bonito de Minas, enfim, em lugares onde
essas empresas ainda não atuam, estão tendo cada vez mais
dificuldades. O DER está realizando uma operação pente-fino no
tocante à fiscalização do transporte alternativo, proibindo os taxistas
da região de prestar serviços. Na cidade, não há serviço para um
taxista, por exemplo, dos Municípios de Manga, Capitão Eneas ou
São Francisco. Ninguém pega um táxi em Manga para ir do centro da
cidade a um bairro, pois a cidade é pequena. As pessoas que
precisam de um táxi em Manga, Missões ou qualquer cidade da nossa
região alugam-no para ir de uma cidade a outra, mas esse direito está
cerceado na região. O DER está fazendo uma fiscalização rigorosa,
está promovendo uma perseguição aos taxistas.

Deixo aqui, mais uma vez, o nosso repúdio por essa atitude, porque
ela prejudica as pessoas, os pais de família, que deixam de trabalhar
e, conseqüentemente, de colocar comida na mesa para seus filhos.
Por isso, quero que o DER pense duas vezes, desejo que o governo
tome uma atitude. É estranho como o DER atua de forma brilhante -
nunca vi tanto trabalho - para perseguir os taxistas. Trabalham dia e
noite! Esse órgão é incapaz de cumprir sua tarefa de fiscalizar as
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rodovias, no que tange a outros aspectos. Animais estão nas pistas do
Norte de Minas, onde acontecem acidentes diariamente, com
atropelamentos de cavalos, jegues e vacas. O DER não resolve esse
problema, o que é seu dever, mas persegue taxistas. Isso ele faz com
brilhantismo! Portanto, registro a nossa indignação contra a atuação
do DER em nossa região.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.
O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros colegas, pessoas

que nos visitam, telespectadores da TV Assembléia. Sr. Presidente,
estamos hoje, nesta tribuna, primeiramente para agradecer aos
colegas Deputados pela votação, em 1º turno, ontem, do nosso
projeto de lei, que autoriza o governo do Estado a doar ao Município
de Divinópolis algumas áreas que serão futuramente transformadas
em centros industriais. Isso será de grande importância para
Divinópolis, uma vez que empresas estão querendo se instalar em
nosso Município, que não possui uma área para doar-lhes. Com esse
projeto de lei, teremos três boas áreas a serem transformadas em
centros industriais.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna tratar também do nosso projeto
de lei complementar que muda a lei de licença-maternidade de 120
dias para 180 dias, para as servidoras do Estado. Em nosso país, 10
Estados já contam com a ampliação da licença-maternidade para 180
dias, uma vez que é de grande importância para a mãe e para o
recém-nascido. Sabemos que a presença da mãe, bem como a
amamentação durante esses 180 dias, são importantes para a saúde
física e psíquica da criança, visto que sua saúde e sua personalidade
estão em formação. Essa lei foi aprovada em outros Estados e contou
com a aceitação do governo e da população. O nosso projeto de lei
complementar foi encaminhado pela Comissão de Constituição e
Justiça ao governo do Estado para análise, uma vez que gera gastos
para o erário.

Pedimos o apoio dos colegas Deputados ao nosso projeto de lei
complementar, uma vez que já contamos com o apoio da bancada
feminina desta Casa, que faz coro conosco. Queremos que nossos
colegas nos ajudem a sensibilizar o Governador para aprovarmos
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esse projeto de lei que é muito importante para as famílias mineiras.
Se a licença for de 180 dias, teremos crianças mais saudáveis. A mãe,
ao voltar ao trabalho, interrompe a amamentação. Ela deixa em casa
o leite materno, que será dado numa mamadeira. Com isso, a criança
perde a força de sucção e não continuará a mamar no peito no
período em que a mãe estiver junto dela. Portanto, em nome da saúde
das nossas crianças mineiras, solicitamos o apoio desta Casa e do
nosso Governador para aprovarmos esse projeto de lei. Obrigado, Sr.
Presidente, pela cessão da palavra.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público, telespectadores da TV Assembléia, gostaria de
abordar diversos assuntos nesta tarde. Vou iniciar por um assunto que
me é muito caro, aproveitando a presença neste Plenário do nosso
nobre colega Deputado Gustavo Corrêa, que está conduzindo a
política da juventude em nosso Estado.

Colega Gustavo, recentemente, visitamos uma das unidades da
Fundação Caio Martins. Tivemos a oportunidade de conversar com V.
Exa. sobre essa importante ação do governo do Estado na ampla
região da Bacia do Rio São Francisco, com várias unidades no Norte
e Noroeste de Minas, e percebemos duas frentes principais. De um
lado, há uma urgente necessidade de revisar a metodologia do
trabalho da Fundação Caio Martins. Sabemos que os resultados são
muito bons, apesar de toda a dificuldade de infra-estrutura que a
Fundação vem atravessando. Os resultados são fruto de muita
dedicação e esforço dos servidores da Fundação Caio Martins, cujo
método é antigo - foi criado há 60 anos e certamente vem sendo
adaptado ao longo desse tempo - e carece de uma leitura renovada
para que o trabalho da Fundação possa ampliar seu mérito. Outro
aspecto diz respeito efetivamente a problemas estruturais, desde os
alojamentos até o processo das oficinas profissionalizantes, que são
ministradas regularmente aos alunos. A expressão pode ser forte, mas
o quadro realmente é de abandono.

Tenho conversado muito com o Deputado Fahim Sawan, que
passou pela Secretaria, conheceu de perto a Fundação Caio Martins e
fez um planejamento de intervenção. Queremos discutir o assunto.
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Aproveito a presença do Deputado Gustavo Corrêa para solicitar, com
o Deputado Delvito Alves, que também tem interesse, uma visita para
que possamos aprofundar a conversa, a discussão e a avaliação e
colaborar com soluções efetivas.

O quadro é tão grave que, nas últimas semanas, realizamos uma
mobilização regional para conseguir doações de cobertores e lençóis
para as crianças da unidade do Urucuia.

Portanto, é a revelação de que é preciso haver uma intervenção
urgente, um olhar atento e cuidadoso, assim como sabemos que é a
intenção, o carinho e o trabalho do Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Delvito Alves (em aparte) - Obrigado, Deputado Almir
Paraca. Quero manifestar a nossa solidariedade ao Deputado e dizer
que recentemente estive na Fundação Caio Martins, que fica
localizada no Município de Riachinho. Fiz uma visita pela primeira vez
e tive a oportunidade de conhecer a Fundação. É bastante oportuna
essa mensagem que V. Exa. traz ao povo mineiro, sobretudo ao povo
do Norte e do Noroeste de Minas, principalmente quando se encontra
presente, neste recinto, o nosso Secretário de Esportes. Estivemos
reunidos na Fundação Caio Martins, Sr. Deputado e Sr. Secretário.
Realmente, a situação da Fundação sensibilizou-nos bastante. Aliás,
em uma manifestação aos moradores daquela comunidade, eu disse
que faria de tudo para que o nosso Secretário de Esportes, nosso
amigo de Partido e companheiro, uma das pessoas que me recebeu
tão bem aqui, nesta Casa, comparecesse lá. De agora em diante,
Deputado Almir Paraca, quero abraçar esta causa junto a V. Exa. e
fazer um convite formal ao nosso Secretário, para que ele, junto com
outros Deputados e outras representações políticas, faça uma visita à
Fundação. Acreditamos muito na alta sensibilidade social desse jovem
Secretário. Na verdade, Deputado Almir Paraca, é necessária uma
revisão, mas, como existe boa-vontade, bom senso e boa ação
política, com certeza vamos colher resultados extremamente positivos.
Acreditamos muito que o nosso Secretário Gustavo Corrêa fará uma
visita à Fundação Caio Martins, onde, salvo engano, existem hoje
aproximadamente 126 crianças - 26 das que se encontram internadas
são da minha cidade, Unaí.

É interessante, Deputado, pois fiz questão de conversar com várias
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crianças de 8, 9, 10 e 12 anos de idade, e o importante é que elas se
sentiam bem. Mesmo diante da desconfortável situação em que vivem
na Fundação Caio Martins, elas querem ficar lá. Temos de aproveitar
essa oportunidade e fazer com que o nosso Secretário nos
acompanhe, Deputado Almir Paraca, para fazermos uma visita à
Fundação. Já me informei, e lá existe um campo de pouso registrado.
O avião pousa ao lado da Fundação, e tenho certeza de que não
dificultará a saída do nosso Secretário de Belo Horizonte. Estando lá,
ele se sensibilizará muito com a situação da Fundação. E já que ela é
ligada à Secretaria de Esportes e Juventude, naturalmente isso trará
bons resultados, não para nós, parlamentares, mas sim para aqueles
que vivem e dependem da Fundação, no Norte e Noroeste de Minas.
Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Ficaremos aguardando a ocasião dessa
visita, que certamente reforçará a visão que o Secretário já tem. Já
tivemos oportunidade de conversar, e ele conhece bem a entidade.
Trata-se de uma entidade importantíssima para a nossa região.
Esperamos que ela alcance e recupere a dimensão do trabalho que já
teve outrora, quando era motivo de orgulho para o Governador do
Estado. Durante muitos períodos, passando por vários Governadores
e missões diversas com autoridades estrangeiras em visita ao Brasil,
o trabalho exitoso da Fundação Caio Martins era apresentado como
um exemplo de educação para o homem do campo em Minas Gerais.

Portanto agradecemos antecipadamente a acolhida generosa da
proposta apresentada ao Deputado Gustavo Corrêa, para que
possamos fazer uma revisão ampla e recuperar o “status” e o
trabalho, a oferta desse serviço público de qualidade para as crianças
e os jovens acolhidos nas diversas unidades da Fundação Caio
Martins. A Fundação traz, na sua distribuição geográfica, um registro
da necessidade da bacia do Rio São Francisco.

Sr. Presidente, quero falar de outro assunto que, por inúmeras
vezes, me trouxe a esta tribuna. Trata-se do programa Luz para
Todos. Já dissemos - é consenso - que todos os parlamentares desta
Casa têm, em alguma região da sua base eleitoral, cobrança e
demandas em relação à retomada do programa Luz para Todos. Há
um ano, o programa foi interrompido, e nesse tempo, desde 19 de
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abril do ano passado, iniciamos uma série de audiências públicas no
interior, na Assembléia, discutindo ora com o público do programa, os
agricultores familiares, os pequenos agricultores do interior do Estado,
ora com os gestores da Cemig, da Eletrobrás, do Ministério de Minas
e Energia, e mesmo do governo do Estado. Ocorre que, apesar de
tanta discussão, somente agora foi celebrado o contrato para a
retomada do programa, estabelecido o número de ligações - 55 mil no
último contrato, número muito aquém da necessidade -, estabelecido
o valor de R$7.800,00 por ligação, e ainda estamos assistindo,
novamente, a uma grande demora na retomada do programa Luz para
Todos em Minas Gerais.

O edital para a licitação pública, o qual já foi anunciado várias vezes
pela Cemig que será por pregão eletrônico, a fim de agilizar e dar
mais transparência ao processo, não sai. Há duas semanas,
acompanhamos os anúncios. Dizem que vai sair na segunda-feira,
mas não sai; que vai sair na quinta, mas não sai; na próxima segunda-
feira, mas certo é que, até hoje, Sr. Presidente, o edital do programa
Luz para Todos não foi publicado. A informação de hoje é de que ele
ainda está passando por uma revisão técnica para ser anunciado.

Portanto fica aqui novamente o nosso apelo para que a Cemig
agilize o edital da concorrência pública do Luz para Todos. Que esse
programa possa ser retomado e possa levar ao agricultor familiar, ao
homem do campo, o conforto necessário e a possibilidade efetiva de
beneficiar sua produção, ampliando assim sua renda e sua qualidade
de vida.

Quanto ainda ao Luz para Todos, estamos acompanhando de perto.
Em toda oportunidade que temos de encontrar um extensionista da
Emater, encarregada pelo Governador do Estado para promover o
recadastramento de toda a demanda no Estado de Minas Gerais, nós
o consultamos a respeito de como está sendo feito o cadastramento.
E a constatação é a mesma de sempre: faltam instrumentos, falta
GPS. A Cemig ficou de fornecer mais um grande quantitativo de GPS
para a Emater, mas ainda não o fez. O Governador do Estado
autorizou a liberação de R$1.000.000,00 para custear essa estrutura
da Emater, para abastecer os carros e garantir a chegada dos
extensionistas até o meio rural, a cada uma das unidades, a fim de se
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fazer a demarcação, a delimitação, traçar as coordenadas geográficas
por GPS de cada ponto, fundamental para que o programa possa ser
planejado, possa ser retomado sem interrupções. A falta de GPS tem
dificultado muito o trabalho da Emater. A previsão para a conclusão
dos trabalhos é final de agosto, e estamos percebendo que
chegaremos lá sem a conclusão do recadastramento.

Além disso, a Cemig enviou dados para a Emater de 50 mil
cadastramentos para serem refeitos; porém hoje, conversando com
Diretores da Emater, na abertura da III Feira da Agricultura Familiar de
Minas Gerais, colhi desses Diretores a informação de que esse
número é muito superior, aproximando de 200 mil novos cadastros.

Portanto, cobraremos da Cemig e da Emater a conclusão desse
levantamento, para que possamos dispor de bases concretas para
rediscutirmos com a Cemig, com a Eletrobrás e com o Ministério das
Minas e Energia a programação do atendimento, em nosso Estado, do
Programa Luz para Todos, que é fundamental para promover o
desenvolvimento de vastas regiões deprimidas. Considerando-se a
urgência e a necessidade de se ampliar a produção de alimentos para
o Brasil e para o mundo, o Luz para Todos é decisivo e fundamental.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o

Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas que nos acompanham aqui, na Casa do povo
mineiro, e pela TV Assembléia, temos mantido um ritmo intenso de
trabalho em razão de vários projetos a serem analisados e votados,
bem como junto às nossas bases. Nos últimos dias, estivemos em
alguns locais e verificamos vários problemas. Entendo ser apropriado
trazê-los ao conhecimento desta Casa, a fim de buscarmos, para
algumas questões específicas, o apoio de todos os colegas.

Começo pela minha querida Divinópolis. Numa ação que repercute
por todo o Centro-Oeste mineiro, alcançando o Sudoeste do Estado,
estamos envolvidos em um debate importante. Precisamos, em meu
entendimento, aprimorar a forma como está sendo feito o processo de
concessão que permite a parceria público-privada para melhoria,
duplicação em boa parte, construção de obra-de-arte que melhore a
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MG-050, rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo, começando em
Juatuba, passando por Mateus Leme, Itaúna, Divinópolis, até chegar à
região de São Sebastião do Paraíso. Temos nos empenhado para que
essa rodovia melhore. Nela se instalou um problema, que precisa ser
resolvido, pois está trazendo transtornos e prejuízos a muitas
pessoas, o que muito me preocupa. Por isso, estou empenhado na
busca de uma solução. Refiro-me ao pedágio. Infelizmente, pagamos
muitos impostos. Nota-se, não só em Minas Gerais, mas também em
todos os Estados, que as melhorias nas rodovias ocorreram
simultaneamente à instalação dos pedágios, visto que o dinheiro
arrecadado foi utilizado para melhorar, ampliar e oferecer segurança.
No entanto, é preciso ter cuidado para que essa instalação não se
transforme em um problema, ao invés de ser uma solução.

Temos alguns casos específicos, que apresentam problemas, os
quais precisamos enfrentar e resolver. De maneira objetiva, citarei o
caso de um pedágio, mas essa citação serve para outros casos, pois,
ao todo, são seis pedágios entre Juatuba e a divisa com São Paulo.
Foi instalado um pedágio, com o qual não concordei. Manifestei-me
contra sua instalação, por meio de inúmeros apelos ao DER.
Conversei também com os representantes da concessionária
Nascentes das Gerais e disse-lhes que não era apropriado instalar
pedágio entre Divinópolis e São Sebastião do Oeste.

Alertamos também sobre o pedágio que está entre Piumhi e
Capitólio. Mas, especificamente quanto a esse de Divinópolis a São
Sebastião, a situação ficou crítica, porque São Sebastião do Oeste é
uma pequena cidade para a qual Divinopólis funciona como uma
metrópole. É como se fosse uma região metropolitana.

Guardadas as devidas proporções, seria como a relação que Belo
Horizonte tem com Contagem e Betim. Há centenas de pessoas que
moram em uma cidade e trabalham em outra; moram em uma cidade
e estudam em outra; ou seja, muitas pessoas têm uma relação diária,
cotidiana, de trafegar por aquela rodovia quase como se ela fosse
uma rua. Obviamente, isso está trazendo prejuízos e injustiças.

Uma coisa é você pagar um pedágio para se deslocar num trecho de
aproximadamente 100km e, a cada trecho, pagar um pedágio para ter
uma rodovia duplicada, com viadutos, trincheiras e segurança para o
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pedestre que atravessará a rodovia e para o motorista. Assim, salvam-
se vidas, e a viagem fica mais rápida, sem buracos na pista. Nesse
caso, você se desloca por um trecho grande e, com o pedágio que
paga, de certa forma, economiza tanto na manutenção do seu veículo
como com combustível. Então, há uma justificativa. Porém, para o
caso de um cidadão que trafega poucos quilômetros, porque tem, por
exemplo, um sítio a 500m do pedágio ou tem de trabalhar ou estudar
e fazer duas ou três vezes por dia a passagem de ida e volta, não há
como agüentar essa situação.

Portanto, é preciso que haja um tratamento diferenciado. Quando da
instalação dos pedágios, já havia alertado sobre a questão, e me
falaram que seria analisado caso a caso. Como isso está demorando,
os moradores começam a parar a rodovia. Assim, além do prejuízo
que estão tendo, prejudicam aqueles que trafegam por ali e já estão
tendo de pagar o pedágio, e ainda têm de ficar parados no
engarrafamento. Esse problema precisa ser enfrentado.

Já fizemos contato com o DER, com o Secretário de Obras do
Estado e com a empresa concessionária. Ouviremos também os
moradores, porque entendemos que o próprio morador ou o cidadão
que está se sentindo prejudicado não tem prazer nenhum em fazer
piquete para parar a rodovia e ainda se expor a riscos. Na verdade,
ele quer apenas uma solução para o problema; então, estaremos ao
lado desse cidadão. Nessas horas é importante estar ao lado das
minorias. Talvez vezes alguém possa pensar que se trata apenas de
algumas dezenas de pessoas que estão reclamando. Ora, cada
cidadão tem de ter o seu direito respeitado.

Entendo que haveremos de encontrar uma solução para que
possamos ter a melhoria da rodovia, uma luta antiga. De fato,
levantamos a bandeira de que a rodovia precisa ser melhorada.
Teremos a construção de viadutos, trincheiras e passarelas, nas áreas
urbanas das cidades atravessadas pela MG-050 - especialmente
Divinópolis, a maior cidade cortada pela rodovia -, com o dinheiro que
está sendo arrecadado. Já há uma previsão, um calendário das obras
que serão executadas. Esse é o lado positivo. Não podemos deixar
que alguns paguem um preço mais caro ou sejam injustiçados. Esse é
o primeiro assunto.
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Sr. Presidente, quero fazer comentários sobre outras situações
extremamente importantes e positivas. Começo por duas visitas que
fiz à minha querida São João del-Rei nos últimos dias. Recentemente,
fui convidado por uma associação de produtores rurais do Campo das
Vertentes. Estive na Universidade Federal de São João del-Rei, num
encontro que teve o apoio da Epamig. Estava ao lado do nosso
grande Presidente da Epamig, o ex-Deputado Baldonedo Napoleão, e
de diversos produtores rurais. Ali vivi um momento que, mais uma vez,
dá-me motivação para continuar sendo um cooperativista, um
defensor do associativismo.

Pequenos produtores associando-se e conseguindo avançar, em
que pese às dificuldades da vida no campo para produzir alimentos.
Parabenizo a Associação dos Produtores Rurais do Campo das
Vertentes, o Sindicato Rural de São João del-Rei, os sindicatos rurais
das cidades vizinhas, a Epamig e a Universidade Federal de São João
del-Rei, por aquele belo encontro, onde técnicas agrícolas e
problemas que envolvem a atividade do produtor de leite foram
debatidos em busca de soluções.

Já nesta semana, voltei a São João del-Rei, agora para comemorar
os três anos da instalação do 38º Batalhão de Polícia. Aqui cabe um
relato.

Em 2004, no meu primeiro mandato aqui, nesta Casa, quando
também era Deputado o atual Prefeito de São João del-Rei, Sidinho
do Ferrotaco, fomos ao Comando-Geral da Polícia - na época, o
Comandante era o Sócrates -, para que a companhia de polícia fosse
emancipada à condição de batalhão, tendo em vista o alto índice de
criminalidade naquela cidade histórica, que é pólo no Campo das
Vertentes. É claro que sabíamos que, no que dependesse do
Governador, teríamos apoio, mas era preciso uma decisão do
Comando. Todos sabemos que o Governador é um homem que
respeita as decisões técnicas da sua equipe. Ele não tomaria uma
decisão, pelo mero capricho de criar um batalhão, se não houvesse
uma justificativa. Mas, nós, representantes do povo, temos de levar o
reclame, as reivindicações. Em São João del-Rei, a Câmara Municipal
também se mobilizou, assim como a associação comercial, diversas
entidades locais e vizinhas.
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Para a nossa alegria, o nosso pedido foi atendido, e obviamente, o
das demais lideranças. É hora de comemorarmos, sim. A instalação
do 38º Batalhão de Polícia Militar em São João del-Rei, nobre
Deputado Almir Paraca, que ora preside esta reunião, trouxe-nos
resultados concretos, que justificam o bom investimento do dinheiro
público em segurança. A redução de crimes violentos nesses últimos
anos, a partir da instalação do 38º Batalhão em São João del-Rei, foi
de 70%. E olhem que alcançávamos níveis assustadores, com várias
mortes por semana. Seriam insignificantes 70% de 4 homicídios por
ano. Uma vida é muito, mas me refiro a 70% de um índice de
criminalidade altíssimo naquela ocasião - um dos maiores que
estavam ocorrendo em Minas Gerais. Tivemos, pois, uma redução
muito significativa. Portanto quero parabenizar o Comando da Polícia
Militar por essa decisão acertada; o Comandante Milton, que hoje
comanda o 38º Batalhão; e especialmente o Governador Aécio Neves,
por ter atendido, em boa hora, a esse pedido.

Sr. Presidente, neste momento, Minas Gerais se mobiliza por meio
dos sindicatos rurais, das Prefeituras, num período tradicional de
realização de exposições agropecuárias no interior. Aqui, em Belo
Horizonte, tivemos a Superagro, grande evento realizado no Parque
da Gameleira, no início de junho. Na sua seqüência, temos uma
profusão de eventos na zona rural. Volto a dizer que sou produtor
rural, fui Presidente de sindicato, portanto conhecedor da área, e sei
que esses eventos são feitos, às vezes, com muito sacrifício dos
produtores. Durante muito tempo, num passado muito distante,
começando no Brasil colonial, e depois, na República Velha, o
produtor rural... De fato, quando o Brasil tinha grandes latifúndios -
ainda somos uma das maiores potências agrícolas do mundo -, era
um país rural, com mais de 70% de sua população na área rural. Hoje
a situação se inverteu totalmente, e o percentual da população na
zona rural está cada vez menor. Naquela época, ser produtor rural ou
fazendeiro - como se enchia a boca para dizer - era sinônimo de uma
figura poderosa, rica, que reunia poder político, além do poder
econômico. É preciso dizer isso, porque hoje, infelizmente, essa
cultura do passado tem prejudicado a compreensão, por parte de
quem vive nas cidades, de como é a vida de produtores e
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trabalhadores rurais. Aliás, 90% a 99% das atividades agropecuária e
agrícola do Brasil são compostos por microprodutores, pequenos e
médios produtores. São pessoas assalariadas, cuja renda mensal, na
maioria das vezes, não chega a três salários mínimos, e têm uma
enorme dificuldade de manter a sua família e educar um filho.
Antigamente, não. Mandavam filhos até para a Europa. Mas eram
barões, e a realidade era outra. Essa cultura ficou na cabeça de
algumas pessoas.

É uma luta alguém produzir o leite, o arroz, o milho e a verdura que
vai para a feira. E agora esses mesmos produtores realizam
exposições agropecuárias, que se transformaram em eventos culturais
em todo o interior. Já estive em vários deles. Aliás, na semana
passada, estive em Luz e na minha querida Divinópolis, e agora
estaremos em Dores. Hoje irei para Pompéu, e amanhã estaremos em
Oliveira. Fica parecendo que sou um sertanejo que fica rodando as
exposições. A verdade é que sou do campo e me orgulho de ser
produtor rural, por isso temos de lutar por eles.

Quero encerrar dando uma boa notícia. Depois de muita peleja e
muita luta, conseguimos fazer com que, no fim da semana passada,
fosse publicado um decreto reformando o antigo Decreto nº 44.309 e
amenizando uma série de problemas. Ainda não resolve, mas
ameniza uma série de equívocos que estavam sendo cometidos
contra os produtores rurais. Trata-se de muitos exageros e equívocos
em questões ambientais.

O produtor rural é o primeiro a querer defender o meio ambiente,
porque ele precisa do meio ambiente saudável para produzir.
Imaginem um produtor rural que capta a água de um córrego para
beber e para matar a sede da sua família; antes desse novo decreto,
se ele não tinha a outorga dessa água e era pego, visitado por alguém
da Polícia Florestal, ele recebia uma multa de R$20.000,00, não tendo
ele conhecimento disso. Da mesma forma, se ele fazia a limpeza de
um rego d’água que alimenta e mata a sede das suas criações, multas
abusivas lhe eram aplicadas. Além disso, a dificuldade para se
conseguir essas outorgas eram enormes.

Então, com esse decreto, que conseguimos depois de lutarmos
muito, essa matéria passou a ser tratada da maneira correta, ou seja,
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continua sendo obrigatório preservar o meio ambiente, mas é preciso
parar de tratar o produtor rural como bandido, como criminoso. Até
para tirar água para beber e para tratar da sua família, ele é multado.
Isso é inaceitável. Conseguimos a mudança desse decreto; por isso,
neste momento em que as exposições agropecuárias ocorrem no
meio rural, em todos os lugares, procuro fazer o esforço de estar
presente no Centro-Oeste, no Campo das Vertentes, regiões em que
atuo. Nem tanto pelas festas, porque, às vezes, nos fins de semana,
gostamos de descansar ao lado da família, mas a nossa presença é
importante para encontrar o produtor rural e os cidadãos que também
querem nos cobrar melhorias para as suas regiões, assim como uma
informação precisa sobre o que está sendo feito.

Assim trago a notícia positiva de que essa mudança já está posta
em prática, isto é, ela já é, de fato, uma mudança que passou a ser lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que me concedeu.

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas,
senhoras e senhores que nos acompanham das galerias e pela TV
Assembléia, imprensa, funcionários da Casa, o primeiro assunto que
me traz a esta tribuna diz respeito a alguns investimentos que certas
empresas mineradoras e produtoras de eucalipto estão fazendo em
nosso Estado.

Começo dizendo que a Votorantim Metais triplicará a produção de
níquel, de 6.000t por ano para 18.000t por ano, da unidade em
Fortaleza de Minas, no Sul do Estado, a partir de 2010. Para viabilizar
o incremento, a empresa fechou um contrato de US$1.000.000.000,00
com a empresa australiana Mirabela Mineração do Brasil. O níquel
responde por 23% do faturamento total da Votorantim Metais. O zinco,
principal produto da companhia, respondeu por 44% da receita do ano
passado.

A divisão de metais do grupo reúne ativos industriais para a
produção de aço, níquel, alumínio e zinco, e faturou
R$6.600.000.000,00 em 2007. A Votorantim tem investido muito nas
MGs. Há cinco meses, anunciou R$763.000.000,00 em aportes no
Estado, com ampliação nas unidades de Vazante e Três Marias. A
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empresa tem ainda unidades em Paracatu e Juiz de Fora.
O Projeto Itabiritos, da Vale, prevê investimentos da ordem de

R$766.000.000,00 em Nova Lima, na Mina Vargem Grande, e em
Itabirito, na Mina do Pico, para aproveitamento de minério de ferro de
qualidade inferior. A Gasmig irá construir um gasoduto, de
Brumadinho a Nova Lima. Será feita a pelotização e a concentração
de um minério de ferro de qualidade inferior que será aproveitado,
agregando valores para consumo interno e exportação.

A Aracruz, maior produtora de celulose do mundo, está praticamente
decidida a investir em Minas Gerais. Os entendimentos estão em fase
final. Esperamos que isso ocorra, pois será muito bom, principalmente
para a região de Governador Valadares, onde há grande
probabilidade de ela se instalar. Isso tem muito que ver com a
pressão, com o trabalho dos nossos companheiros e do Governador,
mas também se deve ao fato de Valadares dispor de área disponível e
prestar atendimento por meio de boas rodovias para escoamento - a
Estrada de Ferro Vitória-Minas, para exportação, e a Rio-Bahia e a
BR-381, para escoamento interno, ambas rodovias de potencial
extraordinário. Quanto aos investimentos da Aracruz em Minas
Gerais, estão previstos de R$2.000.000.000,00 a R$5.000.000.000,00
para os próximos 15 anos.

Há demanda de mais ou menos 180ha, com 120ha para plantio de
eucalipto. Em Conselheiro Pena, a Aracruz possui um viveiro de
mudas de clones de eucalipto. Torcemos para que ela se instale o
mais rápido possível, para a alegria de todos nós.

Cumprimentamos o Governador Aécio Neves, que tem se
empenhado, além de várias outras autoridades e lideranças, e
destacamos a participação da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Jayro Lessa, que representam o povo daquela região nesta Casa.
Estamos acompanhando o processo, como membro e Presidente da
Frente Parlamentar da Silvicultura, e torcendo pelo sucesso desse
empreendimento de Governador Valadares e de Minas Gerais, assim
como pelos investimentos e pelas expansões das indústrias
minerárias, cuja frente parlamentar também presido.

Desejo falar também da Gerdau, que irá inaugurar a Coqueria nº 2,
da Usina Presidente Arthur Bernardes, em Ouro Branco, com
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investimento de R$100.000.000,00. Há cerca de 23 anos, não se
construía uma coqueria nova no Brasil.

Essa coqueria faz parte da expansão do Grupo Gerdau e emprega
hoje, só na execução do equipamento, 1.200 funcionários. Essa usina
está em expansão, e passará a sua capacidade produtiva de
3.000.000t por ano para 4.500.00t por ano. O investimento total é de
R$1.500.000.000,00. Por isso queremos dizer da importância de as
frentes parlamentares desta Casa acompanharem o desenvolvimento:
quando essas indústrias ou empresas cometem alguma infração,
também temos a obrigação, e o fazemos, de repreendê-las, mostrar-
lhes o erro e exigir a correção da falha que por acaso se verificar. Mas
precisamos reconhecer que é possível conciliar mineração,
desenvolvimento e equilíbrio ambiental com responsabilidade e
sustentabilidade.

Vou referir-me agora à Usiminas. O Governador Aécio Neves
recebeu ontem, do Presidente da Usiminas, o empresário Marco
Antônio Castello Branco, a informação de que a empresa vai ampliar
em US$4.200.000.000,00 seus investimentos em Minas Gerais. Até
2012, a empresa vai investir US$14.100.000.000,00 na ampliação da
capacidade de produção de aço e mineração, modernização das
usinas, redução de custos e preservação ambiental. O grupo, hoje o
maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina, vai
construir uma terceira usina, com capacidade para 5.000.000t de aço
por ano, em Santana do Paraíso, cidade vizinha e praticamente
contígua a Ipatinga. Segundo informou a empresa, o aumento do
volume de investimentos, originalmente previstos em
US$9.900.000.000,00 até 2015, tem o objetivo de consolidar a
liderança da Usiminas no mercado interno e criar bases mais sólidas
para futuros movimentos de internacionalização. A nova usina a ser
implantada em Santana do Paraíso abastecerá com placas de aço as
usinas de Ipatinga e Cubatão, além do mercado externo. O grupo vai
investir US$5.700.000.000,00 na construção dessa unidade. Só na
fase de construção, a usina vai gerar 16 mil empregos durante as
obras, e 3.500 empregos a partir do início da operação.

Quero dizer ainda que Minas Gerais alcançou, em março deste ano,
a marca dos R$168.600.000.000,00 dos investimentos anunciados
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desde 2003 e com implantação prevista até 2012. Os investimentos
de empresas privadas representam mais de 66% desse total, com
R$122.000.000.000,00, entre projetos de expansão e implantação de
novas unidades em várias regiões de Minas. A previsão é que
321.500 postos de trabalho sejam criados no período. A produção
industrial mineira cresceu, pois, 8,61% em 2007, acima da média
nacional, que foi de 6,02% no mesmo período. Em 2008, nos cinco
primeiros meses, o crescimento acumulado foi de 6,7%, também
superando o desempenho médio da indústria brasileira, de 6,2% de
expansão no mesmo período, segundo dados do IBGE.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e público que nos assiste pela TV
Assembléia, pediremos, da tribuna, que seja transcrito para os anais
da Casa uma reportagem escrita por Homero Gottardello, do caderno
“Mundo Motor” do jornal “Hoje em Dia”, que parece antiga - ele
escreveu há aproximadamente quatro meses, em 29/3/2008 -, mas a
situação está se agravando. Mais uma vez, trago o assunto referente
aos flanelinhas, para alertar principalmente as autoridades da área de
segurança pública que trabalham na nossa Capital. (- Lê:)

“Ruas foram loteadas por achacadores. Quem possui um automóvel
com valor de mercado entre R$15.000,00 e R$20.000,00 não gastou
menos que R$800,00 só para o licenciamento do veículo neste ano.
Bom, se o proprietário deste carro usá-lo diariamente para ir e voltar
do trabalho, pagando estacionamento rotativo, vai desembolsar entre
R$50,00 e R$100,00 por mês. Resumindo, o cidadão paga até
R$1.400,00 por ano só para ter o direito de rodar e estacionar seu
automóvel na rua, em Belo Horizonte. Esses valores são
supostamente usados para conservação da infra-estrutura viária e -
difícil de acreditar - até para instituições de caridade. Em uma
sociedade tão justa, daria para imaginar que, com tanta despesa, o
sujeito pudesse parar seu automóvel sem maiores riscos, mas
sabemos que os índices de criminalidade nunca estiveram tão altos, e
nem mesmo as Forças Armadas poderiam dar esse tipo de garantia.

O problema não seria maior se a coisa parasse por aí. Mas não
pára. De uns 15 anos para cá, as ruas foram loteadas por
quadrilheiros que se apossaram do espaço público. Conhecidos como
flanelinhas, esses sujeitos, que, antes se limitavam a lavar carros,
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passaram a extorquir os cidadãos, cobrando pelo tempo de
permanência em ‘suas’ vagas. De uns dois anos para cá, incentivados
pela impunidade, eles adotaram uma nova metodologia, de exigir o
dinheiro adiantado.

A situação atual dos flanelinhas na cidade é uma questão de
segurança pública. Conversei com um magistrado recentemente, e ele
foi taxativo, afirmando que, se a omissão policial persistir, os
‘guardadores de carro’ podem se tornar uma força criminosa
equivalente aos traficantes. Para o Juiz, o fato de sua atuação ser
tolerada, como um direito ao trabalho, pode encorajá-los a se
organizarem em verdadeiras máfias.

Na prática, o cidadão de bem, que cumpre com suas obrigações e
paga seus impostos, está nas mãos dessa gangue. E, como a maioria
das pessoas não tem coragem de reagir, enfrentando grupos de
flanelinhas que chegam a ter mais de 20 pessoas, temendo pelo
arrombamento de seu veículo, quando não pela própria vida, o jeito é
desembolsar mais dinheiro para a bandidagem. O pior de tudo é que
alguns deles vêm usando coletes, aparentemente fornecidos pela
Prefeitura, que - mesmo sem ter esse significado - funcionam como
uma espécie de concessão para o achaque. Nas portas de teatros,
feiras e estádios, as brigas são cada vez mais freqüentes, mostrando
que a sociedade civil não suporta mais esta ‘carga tributária’.

Será possível que, dentre todos nossos representantes políticos,
nenhum se sensibilize ou mesmo se sinta molestado, como vítima,
com este quadro?”.

Tem chegado muita reclamação para nós sobre a questão dos
flanelinhas, que, até há alguns anos, tinham a função de guardar,
observar, cuidar, zelar por um veículo que deixávamos em algum
estacionamento, principalmente os coordenados pela BHTRANS. Às
vezes, eles ganhavam seus trocados lavando os carros e fazendo seu
trabalho, até então digno, ao qual nada tínhamos que obstar. Mas o
que vem acontecendo, de alguns anos para cá, e tem se agravado
muito, neste primeiro semestre de 2008, para o que queríamos
chamar a atenção - é nosso papel, como homem público, trazer o
assunto e cobrar das autoridades competentes do Executivo ações
para acabar com essa situação -, é que eles estão cobrando valores
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exorbitantes, praticamente extorquindo o cidadão que precisar de um
espaço, em qualquer rua de Belo Horizonte, para estacionar seu
carro, com a exigência de pagamento adiantado, com valores
previamente taxados. Há um abuso, com ameaças de que, se não for
pago dessa maneira, irão estragar o veículo ou quebrá-lo. Isso está
acontecendo com uma freqüência razoável. Não temos a dimensão,
mas sabemos que acontece muito, porque temos tido freqüentes
reclamações. Trazemos esse assunto aqui porque é da tribuna que
mandamos mensagem aos órgãos de segurança do Estado e do
Município de Belo Horizonte, para que tomem providências para que
isso não continue acontecendo. Estão-se formando grupos
organizados que partem para cima do condutor, do proprietário do
veículo, fazendo ameaças, e fica-se com medo de ser agredido e
correr risco até de morte. É extremamente grave o que está
acontecendo em Belo Horizonte, e trazemos o assunto, da tribuna,
para que o Departamento Municipal de Segurança e a BHTRANS
tomem as providências. Muitos estão uniformizados, alguns com
uniformes concedidos pela BHTRANS, mas isso está acontecendo
com muita freqüência, trazendo insegurança ao já inseguro morador
de Belo Horizonte.

Ficam aqui essas considerações, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência vai

designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
Sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.512, que disciplina o
acordo de resultados e o prêmio por produtividade no âmbito do Poder
Executivo e dá outras providências. Pelo BSD: efetivo - Deputado
Lafayette de Andrada; suplente - Deputado Domingos Sávio; pelo
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BPS: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputado Fábio
Avelar; pelo DEM: efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente -
Deputado Gustavo Valadares; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos
Pimenta; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo PP: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Dimas Fabiano. Designo.
Às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 9/7/2008, do
Requerimento nº 2.676/2008, do Deputado Doutor Viana; e de Política
Agropecuária - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 8/7/2008,
dos Projetos de Lei nºs 2.421 e 2.422/2008, do Deputado Inácio
Franco, e 2.424 e 2.426/2008, do Deputado Padre João (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.596/2008. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno (Arquive-se o projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 11/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do
Estado; e 40/2007, do Governador do Estado, que altera o § 1º do art.
24 da Constituição do Estado; do Projeto de Resolução nº 2.150/2008,
da Comissão de Política Agropecuária, que aprova as alienações das
terras devolutas que especifica (À promulgação.); e do Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007, do Governador do Estado, que extingue
cargos de provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal
da Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende,

solicitando seja enviado ofício à Agência Nacional de Aviação Civil -
Brasil - Anac -, solicitando justificação sobre os 30 minutos impostos
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pelas companhias aéreas para se iniciar a lista de espera antes do
embarque e o porquê do tempo bem maior, máximo 2 horas, para que
o passageiro comunique sua desistência do embarque, caso contrário,
é enquadrado no "no show", o que resulta em uma multa no valor de
meia passagem, bem como a revisão destes contratos de uma forma
mais justa para o consumidor. 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, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, retorno à tribuna, nesta tarde, fazendo
uso do art. 70, para falar um pouco mais sobre a agricultura familiar.
Estamos hoje, em Belo Horizonte, sediando a III Feira de Agricultura
Familiar de Minas Gerais - Agriminas. De manhã, participei da
abertura desse evento, assim como o fiz nas duas ocasiões
anteriores, em 2006 e 2007. Essa feira já se firmou como o grande
evento da agricultura familiar, dos pequenos produtores rurais do
Estado de Minas Gerais. Essa é uma oportunidade única para o
grande público de Belo Horizonte familiarizar-se, conhecer mais de
perto o valor, a labuta, o trabalho e a produção das pessoas que vêm
do meio rural, que trabalham, dedicam-se para colocar alimentos na
mesa do brasileiro. Essa feira trata exatamente disso.

Segundo os dados que o IBGE vem divulgando há alguns anos, o
papel da agricultura familiar no Brasil é extremamente relevante.
Estamos em um momento em que se discute a necessidade premente
de ampliar a produção de alimentos no mundo inteiro, ante a demanda
não atendida que faz com que o preço dos alimentos suba em todo o
mundo, o que, em algumas situações, aflige e intranqüiliza populações
de diversas áreas, de diversos países.

Já foi dito aqui hoje - e esse é um dado que dominamos, o povo
brasileiro conhece-o - que o Brasil pode e está se preparando para
enfrentar essa adversidade. Para tanto, está buscando não só
aumentar a produção de alimentos no País - o Presidente Lula lançou,
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na semana passada, o Plano Safra -, mas também está ampliando o
volume de recursos disponibilizados para a agricultura familiar e para
o agronegócio, com a ampliação de programas que dão segurança ao
produtor rural, a fim de que ele se lance num empreendimento com
tranqüilidade, planejando e sabendo que não terá prejuízos em razão
de intempéries.

É preciso, ainda, voltar os olhos para esse segmento específico. O
Brasil pode, de fato, dar um salto de qualidade no que diz respeito à
vida do homem do campo, principalmente se conseguir promover
políticas adequadas, dirigidas às necessidades do produtor, do
agricultor familiar, seja ele assentado da reforma agrária, seja
pequeno produtor tradicional. Sabemos que o agronegócio vai bem, já
possui uma dinâmica própria e já incorporou, há muitos anos, as boas
práticas do mercado. Esses aspectos positivos precisam alcançar o
segmento da agricultura familiar.

E a realização de uma feira como a da agricultura familiar,
promovida em Minas Gerais pela Federação da Agricultura do Estado
de Minas Gerais - Fetaemg -, que neste ano completa 40 anos de
existência, é uma oportunidade muito boa. Então, a Fetaemg completa
40 anos de ação, de luta, ajudando a organizar e encaminhar
soluções para as demandas, para as necessidades do trabalhador
rural, do assentado da reforma agrária, do agricultor familiar e do
homem do campo.

Essa feira, além de se transformar num espaço de encontro efetivo,
de intercâmbio, entre as lideranças e os produtores de mais de 90
Municípios de Minas Gerais, que trazem produtos de 114
empreendimentos dos agricultores familiares do Estado, mostrando
um quadro real do valor, da importância, da diversidade da agricultura
familiar, também é efetivamente um ambiente cultural. Os produtos
oferecidos vão desde a tradicional cachaça mineira, o queijo, os doces
a uma profusão de produtos artesanais de diversas regiões do Estado
de Minas Gerais.

A feira é ainda um espaço de realização de negócios, de difusão de
conhecimentos técnicos e de tecnologias adaptadas à agricultura
familiar. Um espaço de discussão, de debates, por meio de diversas
palestras, com temas atinentes aos agricultores familiares de Minas
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Gerais. Trata-se de temas específicos, relacionados à produção, à
agregação de valor à produção, à comercialização e à organização
em associações, em cooperativas. Há também questões relacionadas
à segurança alimentar e nutricional e outros temas importantes, como
a produção e o consumo de produtos orgânicos e o aquecimento
global.

As atividades culturais da III Agriminas são muito interessantes. À
noite, a Agriminas transforma-se num palco de manifestações
culturais regionais de Minas Gerais. Trata-se de um momento
importante para discutir problemas antigos relacionados ao setor,
como os vários acampados que aguardam soluções para serem
assentados por meio dos programas de reforma agrária - ressalto que
hoje são 16 mil acampados em Minas Gerais - discutir a questão das
terras devolutas em Minas Gerais, a adequação e a possibilidade
concreta de destinar-se parcela dessas terras a serem resgatadas
pelo Estado para serem disponibilizadas para a reforma agrária a fim
de atender ao grande volume de acampados em Minas Gerais; e
ainda discutir a institucionalização, eficácia e adequação das ações,
das atividades da Secretaria Estadual da Reforma Agrária e do
Instituto de Terras de Minas Gerais. Discutir também as parcerias
realizadas entre esses órgãos e os órgãos do governo federal - o
Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Incra e outros, como o
Ministério do Desenvolvimento Social -, parceiros tradicionais,
efetivos, do Estado de Minas Gerais. Discutir o desenvolvimento rural
sustentável e a organização dos conselhos em cada Município onde
foram implantados. Discutir as políticas públicas adotadas pelo Estado
e Municípios, pois sabemos que os agricultores familiares continuam
demandando muito apoio, seja de qualificação, seja de orientação,
seja de formação, seja de apoio prático e efetivo no que se refere à
distribuição de insumos, de sementes, ao preparo do solo no plantio e
na comercialização.

Por exemplo, como andam as feiras de agricultores no nosso
Estado? Quais são as políticas voltadas para o setor? Que tipo de
incentivo os Prefeitos têm, efetivamente, para ampliar e adotar essas
práticas em seus Municípios? Nós mesmos fizemos uma proposta de
adequação da Lei Robin Hood, do ICMS Solidário. Quando da
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discussão, apresentamos uma emenda fazendo com que as
Prefeituras que adotassem essas práticas tivessem, como têm hoje,
no quesito ambiental, um estímulo, um incentivo para beneficiar os
agricultores familiares e, por meio delas, ampliar a produção de
alimentos. Portanto, agir não só por meio de grandes ações,
disponibilizando recursos, como fez o Presidente Lula, na semana
passada, ao anunciar o Plano Safra, mas também por meio de
medidas que possam parecer pequenas quando se trata de um
pequeno Município do interior, mas que são objetivas e efetivas no
estímulo de ampliação da produção de alimentos no nosso Estado.

Discutir também a política de assistência técnica em Minas Gerais.
O extensionismo da Emater é, felizmente, uma prática, um conceito
que vem sendo resgatado e vem mudando para melhor a ação e a
cara da Emater no nosso Estado. É preciso pensar nas outras ações
de assistência técnica, aquelas ligadas ao Incra, ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário. Sabemos que assistência técnica, Sr.
Presidente, é fundamental para que os agricultores familiares possam
incorporar as práticas gerenciais e administrativas para planejar o seu
negócio, os seus empreendimentos, não só melhorando a
produtividade mas também agregando valor à sua produção e
planejando todas as etapas da produção, do beneficiamento, da
armazenagem e da comercialização, pensando, portanto, o seu
negócio como uma cadeia produtiva, como fazem os empreendedores
do agronegócio.

Outro tema importante que deve ser discutido, e certamente o será,
nos debates que ocorrerão na Agriminas é a educação do homem do
campo. Temos metodologias excelentes desenvolvidas ao longo do
tempo, como as Escolas Família Agrícola e o Pronera, que precisa
passar por um balanço para ser readaptado e adequado às
necessidades dos assentamentos de reforma agrária. É preciso
também discutir todo esse sistema que vem sendo implantado no
interior do Estado, sobre as nucleações escolares. Qual é o resultado
efetivo? Ele é benéfico? Sabe-se que promove uma socialização, mas
também é extremamente penoso para muitas e muitas crianças que
têm de acordar de madrugada - às 4 horas, em algumas situações - e
retornar para as suas casas já no final da tarde. Portanto é preciso
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refletir sobre essas ações, sobre essas políticas que estão em curso,
que estão sendo adotadas por praticamente todos os Municípios do
Estado de Minas Gerais. Sabemos que o modelo da agricultura, da
agropecuária no País, é um modelo concentrador de terras e de
rendas. Ele vem sendo alterado minimamente pelas muitas ações dos
governos federal e estadual.

Se quisermos aproveitar essa boa onda que reclama ampliação de
produção de alimentos no mundo inteiro, temos de olhar para a nossa
realidade, perceber que esse modelo concentrador de terras e de
renda no Brasil precisa ser transformado, alterado. É preciso apoiar a
produção do homem no campo, e a sua vida. Como? Fazendo com
que o programa Luz para Todos, como acabei de ressaltar na minha
última intervenção nesta tarde, seja resgatado, retomado, e que
alcance todos os habitantes do meio rural.

O Programa Luz para Todos pode evitar o êxodo rural, favorecendo
a ampliação da produção de alimentos no nosso Estado e no Brasil.
Temos de fazer com que essa ação seja afetiva no que diz respeito à
ampliação da produção de alimentos, à melhora da qualidade de vida
do homem do campo e ao combate ao êxodo rural, posicionando o
Brasil neste novo momento em que poderemos, de fato, honrar nossa
principal vocação agropecuária, melhorando sensivelmente a vida
daqueles que insistem, a duras penas, em ser os que produzem e
abastecem a mesa do brasileiro.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer menção à
audiência pública realizada ontem pela Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização no Município de Brasópolis. Fui o único
Deputado presente na audiência em que foram discutidas, com
grande presença de agricultores familiares dos Municípios de
Brasópolis, Cachoeira de Minas, Maria da Fé, Piranguçu e
Piranguinho, as barragens projetadas pela Copasa para contenção
das enchentes que estão alcançando os Municípios de Itajubá, Santa
Rita do Sapucaí e Pouso Alegre. Há uma grande polêmica, um grande
desconforto, uma grande preocupação, e é preciso, urgentemente, em
primeiro lugar, socializar essas informações, investigar a natureza
efetiva dessa intervenção, desse empreendimento, discutir
alternativas. Acima de tudo, Sr. Presidente, a grande conclusão a que
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chegamos, nessa audiência pública de ontem, é que o governo do
Estado precisa apoiar a rápida e efetiva realização do Plano Diretor da
Bacia do Rio Sapucaí, porque esse é o instrumento efetivo para
avaliar, analisar e decidir sobre intervenções tão significativas que
mexerão com a vida de 5 mil pessoas, ao implantar quatro barragens
de contenção no Rio Sapucaí, como proposto.

Portanto fica aqui nosso apelo para que os órgãos ambientais de
Minas Gerais voltem os olhos para essa situação, auxiliem no
processo de elaboração do Plano Diretor da Bacia do Rio Sapucaí,
para que tenhamos um instrumento objetivo, necessário para uma
avaliação sistêmica do processo, a fim de que encontremos as
melhores alternativas para regularizar e equacionar o problema das
enchentes do Rio Sapucaí. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.978/2008 e, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.298/2008, uma vez que permaneceram
em ordem do dia por seis reuniões, e informa ao Plenário que a
emenda encaminhada ao Projeto de Lei nº 1.978/2008 pelo
Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 231/2 008,
publicada em 19/6/2008, foi incluída no parecer da Comissão de
Direitos Humanos e será arquivada, nos termos do inciso IV do art.
180 do Regimento Interno.

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 14,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/7/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Arlen Santiago,
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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 Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a Ortotanásia.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Waldemar Henrique Ferval, Diretor da Associação Médica de Minas
Gerais, representando o Sr. José Carlos Vianna Collares Filho,
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Ana Paula
Abranches Fernandes Peixoto, médica e secretária da Diretoria da
Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais - Sotamig -, representando
a Sra. Mariel Nogueira da Gama Paturle, Presidente da Sotamig;
Gabriel de Almeida Silva Júnior, secretário-geral da Associação
Médica de Minas Gerais; Daniela de Freitas Marques, Professora de
Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG; Alcino Lázaro da
Silva, Professor da Faculdade de Medicina da UFMG, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Hely Tarquínio, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
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 Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a 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 2.493, 2.495, 2.503,
2.510, 2.520, 2.527, 2.534 e 2.542/2008 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 2.501, 2.509, 2.515, 2.521, 2.530, 2.537 e 2.540/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.494, 2.502, 2.516, 2.518, 2.522, 2.538
e 2.539/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.498, 2.505, 2.508, 2.513,
2.526, 2.528, 2.531, 2.544, 2.545 e 2.546/2008 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 2.497, 2.504, 2.512, 2.519, 2.529, 2.536 e 2.541/2008
(Deputado Hely Tarqüínio); 2.500, 2.506, 2.514, 2.523, 2.525 e
2.535/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.496, 2.499, 2.507,
2.511, 2.517, 2.524, 2.532 e 2.543/2008 (Deputado Neider Moreira).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº
2.473/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e Projetos de Lei nºs
1.523/2007 na forma do Substitutivo nº 1, 2.452/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.177/2008 na forma do Substitutivo
nº 1, 2.456/2008 (relator: Deputado Neider Moreira); 2.451 e
2.474/2008 este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 2.453/2008 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.454/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues). Os Projetos de Lei nºs 327/2007 e
2.327/2008 são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e Ana Maria
Resende, aprovado pela Comissão. São convertidos em diligência à
Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 1.349/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo) e à Fhemig e ao autor o Projeto de Lei nº
2.490/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 1.985 e 2.100/2008, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
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respectivo relator, Deputado Hely Tarqüínio. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 2.440/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 959/2007, 2.425 e 2.487/2008 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.460/2007, 2.461 e 2.465/2008 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 2.262 e 2.460/2008 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 2.346, 2.466, 2.481, 2.491 e 2.508/2008 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva). 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 baixados em diligência ao autor os
Projetos de Lei nºs 2.457, 2.464, 2.479, 2.486, 2.488, 2.495, 2.501,
2.502, 2.503, 2.505, 2.509, 2.510, 2.511, 2.512, 2.513, 2.515, 2.516,
2.517, 2.519, 2.520 e 2.521/2008; e ao autor e ao DER os Projetos de
Lei nºs 2.476, 2.477 e 2.480/2008; e ao DER os Projetos de Lei nºs
2.468, 2.469, 2.471, 2.472 e 2.478/2008; e à Seplag o Projeto de Lei
nº 2.484/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença 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 julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e o Deputado Carlin
Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça , declara
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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 da pauta e comunica o recebimento de
ofício da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Universidade
do Estado de Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo” em
27/6/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.716/2007, na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº 1 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.604, 2.605 e 2.608/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.270, 2.326 e
2.356/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Carlin
Moura e Almir Paraca, em que solicitam reunião conjunta desta
Comissão com as Comissões de Participação Popular e a de Direitos
Humanos, para, em audiência pública debater o Projeto de Lei nº
29/2007, que tramita na Câmara dos Deputados, e que se refere à
emissão de programação, empacotamento e distribuição dos
conteúdos da TV por assinatura. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente - Carlin Moura - Gil Pereira.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008
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Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
cartão do Deputado Vaz de Lima, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, encaminhando exemplares com
registros do seminário realizado sobre os impactos da reforma
tributária no Estado; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr.
Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; Max Fernandes dos Santos e Soiara
Suziney Xavier, respectivamente Gerente Regional de Negócios e
Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, da Caixa Econômica
Federal (26/6/2008) e da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente da
Caixa Econômica Federal (27/6/2008). A seguir, o Presidente faz a
leitura da justificativa da ausência do Deputado Jayro Lessa na
reunião e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº
1.160/2007, no 1º turno (Deputado Jayro Lessa); e Projeto de
Resolução nº 2.492/2008 (Deputado Zé Maia), em turno único. Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação é aprovado, em turno único, o
parecer pela ratificação do regime especial de tributação encaminhado
pela Mensagem nº 228/2008, o qual conclui pela apresentação de
projeto de resolução (relator: Deputado Sebastião Helvécio); e é
aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 2.492/2008 (relator: Deputado Zé Maia). Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.827/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio) e 1.979/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa)
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na forma do vencido no 1º turno. A Deputada Elisa Costa se retira da
reunião. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
liderança do BSD). São aprovados, a seguir, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.298/2008 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes); 558/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Antônio Júlio); 2.219/2008 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.220/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio) e
2.455/2008 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) na forma dos
Substitutivos nºs 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de
discussão, no 1º turno, do parecer do relator, Deputado Zé Maia, o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.269/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, com as Emendas nºs 17 a 21, são apresentadas as
Propostas de Emenda nºs 1 e 2 pelo Deputado Jayro Lessa, e 3 pelo
Deputado Agostinho Patrús Filho. Submetido a votação, é aprovado o
parecer, salvo as propostas de emenda. Submetidas a votação, são
aprovadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 3. É dada nova redação
ao parecer. Os Projetos de Lei nºs 1.596, 1.609 e 1.945/2007 e 2.042
a 2.045, 2.047, 2.395, 2.431 e 2.450/2008 são retirados da pauta, o
primeiro, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio,
aprovado pela Comissão, e os demais por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento nº 2.673/2008
tem a votação adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o aprimoramento da Lei nº
16.762, de 2006, visando a solucionar a pendência da isenção de
ICMS na aquisição de veículos para portadores de deficiência.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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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 julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio - Célio Moreira.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008
Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio, Inácio Franco e
Weliton Prado (substituindo este ao Deputado André Quintão, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 42/2008 com as Emendas
nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº
3 apresentada por esta Comissão (relator: Deputado Domingos
Sávio). Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.098/2008 no 1º turno, que conclui por sua aprovação, com as
Emendas nºs 1 na forma da Subemenda nº 1; 2, na forma da
Subemenda nº 1; 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e 5, 6 e 7
apresentadas por esta Comissão; e pela rejeição da Emenda nº 3
(relator: Deputado Inácio Franco), o Deputado Sargento Rodrigues
apresenta emenda ao parecer do relator. Encerrada a discussão, é
aprovado o parecer do relator e rejeitada a Emenda nº 1. 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
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Lei nº 2.377/2008 (relator: Deputado Inácio Franco). O Deputado
Ademir Lucas apresenta manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Bernardo Rubinger. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Chico Uejo - André Quintão.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Neider Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento do ofício do Sr. Lázaro de Mello Brandão, Presidente do
Conselho de Administração do Bradesco, publicado no “Diário do
Legislativo” do dia 27/6/2008. 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 2.390/2008 (relator:
Deputado Vandrdei Miranda), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.585, 2.609, 2.624, 2.625, 2.626,
2.627, 2.628, 2.630, 2.631, 2.634, 2.635, 2.637, 2.638, 2.639, 2.641,
2.642 2.643, 2.644, 2.645, 2.647, 2.648, 2.650, 2.651, 2.652, 2.653,
2.654, 2.655, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.662 e 2.666/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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, 9 de julho de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Ana Maria

Resende.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/7/2008
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados João Leite e Sebastião Costa
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 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 1.827/2007, 1979 e
2.357/2008 (Deputado João Leite); 2.364 e 2.404/2008 (Deputado
Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.827/2007 e 1979/2008
(relator: Deputado João Leite). 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 2.357/2008 (relator: Deputado
João Leite); 2.364 e 2.404/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo - João Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
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PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007, EM 8/7/2008

Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Gil Pereira e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a
leitura da ata da reunião 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 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, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007, na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Luiz Humberto Carneiro). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Gil Pereira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008: ofício da Sra. Soiara
Suziney Xavier, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e do
Sr. Max Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios, da
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Caixa Econômica Federal. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 373/2007 (Deputada Elisa Costa); 536/2007
(Deputado Agostinho Patrús Filho); 593/2007 (Deputado Jayro Lessa)
e 2.394/2008 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente retira da pauta os Projetos de Lei nºs 991,
1.160, 1.386, 1.479, 1.523, 1.609 e 1.945/2007, 2.028, 2.098, 2.395,
2.451 a 2.454, 2.456 e 2.474/2008, e o Projeto de Lei Complementar
nº 26/2007 por terem sido apreciados em reunião anterior. Suspende-
se a reunião. Às 10h16min são reabertos os trabalhos. Os Projetos de
Lei nºs 2.041 a 2.045, 2.047, 2.219, 2.220, 2.298, 2.431, 2.450, 2.455
e 2.475/2008 são retirados da pauta por determinação do Presidente
da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, hoje às 16h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Elisa Costa - Antônio

Júlio.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008
Às 17h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas e André Quintão e a Deputada Ana
Maria Resende (substituindo esta ao Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Chico Uejo, sobre
o Projeto de Lei nº 2.164/2008, no 1º turno, que conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, são apresentadas três propostas de emenda
do Deputado André Quintão. Encerrada a dicussão, é aprovado o
parecer e rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 1, 2 e 3. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Domingos Sávio - Inácio Franco - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM Nº 232/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o
inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, enviou a esta Casa, por
intermédio da mensagem em epígrafe, dois processos administrativos
de legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 232/2008, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa dois processos de legitimação de lotes de
terras devolutas rurais, situados no Município de Rio Pardo de Minas,
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com áreas de 155,3067ha e 218,8676ha, os quais foram devidamente
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -,
autarquia vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para
Assuntos de Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, com as
seguintes ressalvas: a) a legitimação de terras devolutas situadas no
perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada
a 500m² e 2.000m², respectivamente; b) a alienação ou concessão de
terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; d)
legitimação, em ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha,
cumprida sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e e) a
alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais com
área de até 100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 da Carta mineira
permite a alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial,
até a área de 250ha “a quem torná-la economicamente produtiva e
comprovar sua vinculação pessoal com ela”. É o caso dos lotes
encaminhados pela mensagem em análise.

Esclareça-se que a tramitação de tais processos far-se-á mediante a
aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras públicas
e devolutas estaduais.

Em atendimento ao preceituado na Decisão Normativa da
Presidência nº 18, apresentamos projeto de resolução ao final deste
parecer, que aprova as devidas alienações.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008)  foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 12.7.2008.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Getúlio Neiva - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.888/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

Resultante do desmembramento do Projeto de Lei nº 1.854/2007, do
Governador do Estado, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
utilização de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro -, de
que trata a Lei nº 15.910, de 21/12/2005.

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

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art.102, VIII, combinado com o
art.188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise autoriza a utilização de recursos do Fundo

de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro - para o custeio da
criação e implantação de Unidades de Conservação destinadas à
proteção dos recursos hídricos, mediante manifestação prévia do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH. De acordo com a
justificativa do Governador, essa autorização visa a atender demanda
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
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Em seu exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, propondo a incorporação dessa
medida na própria Lei nº 15.910, de 2005, que dispõe sobre o Fhidro.

O Fundo tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e
projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria da
qualidade e quantidade dos recursos hídricos, incluindo projetos
relacionados à prevenção de enchentes e ao controle de erosão de
solos. As Unidades de Conservação, sem dúvida, são também um
valioso instrumento a ser utilizado com vistas à preservação de
recursos hídricos, especialmente em regiões de recarga de aqüíferos
e de mananciais destinados ao abastecimento público. Mas, em razão
da escassez de recursos financeiros para esse fim, a implementação
dessas unidades tem ficado muito aquém das necessidades já
identificadas pelo Estado. Reconhecendo a relevância do tema,
somos favoráveis a que o Fhidro possa também custear a criação e a
implantação de Unidades de Conservação para a melhor proteção dos
recursos hídricos.

Entretanto, para o melhor encaminhamento da matéria, temos
algumas considerações a fazer. Entre as várias fontes de recursos
financeiros do Fhidro, a principal corresponde a 50% da cota
repassada anualmente pelo Governo Federal ao Estado, como
compensação financeira por áreas inundadas para a geração de
energia elétrica. Esses recursos devem, obrigatoriamente, ser
aplicados de duas formas: 45%, como recursos reembolsáveis; até
55%, como recursos não reembolsáveis. Nas duas modalidades de
financiamento, os beneficiários devem apresentar contrapartida de
20% e 10%, respectivamente, do valor total dos investimentos.

Ao analisarmos o histórico do Fhidro desde o início de sua
operacionalização em 2006, verificamos que o número de projetos e
valores contratados é muito baixo em relação valor dos recursos
disponíveis. De acordo com dados obtidos no Siafi e no Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, agente financeiro do
Fhidro, temos o seguinte quadro geral desse Fundo:

- A previsão de receitas para o Fhidro foi de 57,15 milhões de reais,
em 2006, 59,35 milhões de reais, em 2007, e 77,40 milhões de reais,
em 2008, totalizando 193,9 milhões de reais para os três anos. Desse
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volume de recursos, 106,64 milhões de reais são para aplicação na
forma não reembolsável e 87,26 milhões de reais para aplicação na
forma reembolsável.

- Em 2006 foram contratados cinco projetos no valor de 1,71 milhões
de reais, em 2007 foram 24 projetos no valor de 7,36 milhões de reais
e, em 2008, até junho, foram 9 projetos no valor de 5,55 milhões de
reais. Nos três anos, então, 38 projetos foram aprovados com valor
total de 14,62 milhões de reais a serem financiados pelo Fhidro na
forma não reembolsável.

- Não há projetos contratados com recursos reembolsáveis.
Esses dados nos indicam claramente que os recursos financeiros do

Fhidro vêm sendo subutilizados. Dos 106,64 milhões de reais
previstos no período de 2006 a 2008 para financiamento não
reembolsável, apenas 14,62 milhões de reais estão contratados. Já
em relação aos recursos de 87,26 milhões de reais para aplicação na
modalidade reembolsável, nada foi utilizado. Portanto, é o momento
de adequarmos a legislação para que o Fhidro possa financiar a
implementação de unidades de conservação com foco em dois
aspectos: de um lado, tornar mais efetiva a aplicação dos recursos
financeiros do Fundo; por outro lado, facilitar ações e programas de
governo relevantes para a sociedade e que tenham sintonia com os
objetivos do Fundo.

Com o intuito de aperfeiçoar o projeto, estamos apresentando o
Substitutivo nº 2, o qual incorpora medidas que possibilitarão melhor
gerenciamento dos recursos financeiros do Fhidro para atender às
demandas de implementação de unidades de conservação, sem,
contudo, comprometer o financiamento de demais projetos
encaminhados por entidades diversas.

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

1.888/2007, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera o art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que

dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
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Fhidro -, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso II do art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido dos seguintes §§ 5º e 6º:

“Art. 5 - (...)
II - não reembolsável:
a) para pagamento de despesa de consultoria e de custo de

execução de programa, projeto ou empreendimento de proteção e
melhoria dos recursos hídricos, aprovados pelo comitê da bacia
hidrográfica da área de influência do projeto ou empreendimento, ou,
na falta deste, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -
, após análise da respectiva agência de bacia ou entidade equiparada
ou do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam;

b) para custeio de criação e implantação de unidades de
conservação destinadas à proteção dos recursos hídricos, mediante
prévia manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH -, desde que se utilizem, exclusivamente, os recursos previstos
nos §§ 5º e 6º deste artigo.

(...)
§ 5º - Até 50% (cinqüenta por cento) do montante dos recursos

reembolsáveis previstos no § 1º poderão ser convertidos em recursos
não reembolsáveis, desde que para aplicação exclusiva no custeio de
atividades previstas na alínea “b” do inciso II deste artigo.

§ 6º - Os recursos não reembolsáveis previstos no § 1º que não
forem utilizados no ano fiscal poderão ser aplicados, no ano fiscal
posterior, no custeio de atividades previstas na alínea “b” do inciso II
deste artigo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Inácio Franco - Fábio

Avelar.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 42/2008
Comissão de Administração Pública



904

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem nº 207/2008, o projeto de lei em epígrafe
“altera dispositivos da Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de
2003, que institui a Avaliação Periódica de Desempenho Individual,
disciplina a perda de cargo público e de função pública por
insuficiência de desempenho do servidor público estável e do detentor
de função pública na administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

O projeto foi aprovado, no 1º turno, com as Emendas nos 1 e 2.
Retorna, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer no

2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em exame cuida de incluir os servidores detentores de

cargo de provimento em comissão, os ocupantes de cargos efetivos
resultantes da transformação de função pública e os detentores de
função pública que não tenham sido efetivados no rol daqueles que
serão submetidos à Avaliação de Desempenho Individual - ADI. Nos
termos do projeto, os ocupantes dos cargos de provimento em
comissão de Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral, Presidente, Reitor,
Vice-Reitor e aqueles previstos no Anexo VIII da Lei Delegada nº 174,
de 2007, não serão submetidos à ADI.

A ADI é um processo de avaliação já aplicado aos servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo e tem o objetivo de apurar o
desempenho do servidor para fins de perda de cargo ou concessão de
benefícios pecuniários. Os servidores ocupantes de cargos de
provimento em comissão não precisam ser submetidos à ADI para
serem demitidos dos cargos, uma vez que esses cargos são, nos
termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, de livre
nomeação e exoneração.

A matéria foi amplamente discutida no 1º turno, ocasião em que foi
ressaltada a conveniência da medida, que possibilita um controle mais
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preciso do desempenho de todos os servidores do Poder Executivo. A
iniciativa é louvável e vai ao encontro da busca da eficiência na
prestação de serviços públicos, que é um comando constitucional a
ser perseguido pela administração.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da matéria no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, a seguir apresentado.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir

Lucas - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 42/2008

(Redação do Vencido)
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de

2003, que institui a avaliação periódica de desempenho individual,
disciplina a perda de cargo público e de função pública por
insuficiência de desempenho do servidor público estável e do detentor
de função pública na administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei Complementar

nº 71, de 30 de julho de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º - A ADI do servidor estável ocupante de cargo de provimento
efetivo e do detentor de função pública, de que trata o ‘caput’ do art.
1º, será realizada por Comissão de Avaliação constituída,
paritariamente, por membros indicados ou eleitos pelos avaliados e
por membros indicados pelo órgão ou entidade onde o servidor ou
detentor de função pública esteja em exercício, nos termos de
regulamento

Parágrafo único - O servidor que estiver ocupando cargo de
provimento em comissão ou em exercício de função de confiança será
avaliado pela chefia imediata ou pela Comissão de Avaliação, nos
termos de regulamento.

Art. 4º - (...)
§ 3º - Mediante solicitação do servidor, o sindicato ou a entidade

representativa da classe poderá indicar um representante para
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acompanhar o processo de avaliação, sendo-lhe assegurada
manifestação.

(...)
§ 5º - O servidor ou detentor de função pública será notificado do

conceito anual que lhe for atribuído, cabendo pedido de
reconsideração, no prazo máximo de dez dias, a quem o avaliou, que
decidirá em igual prazo.

§ 6º - Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração,
caberá, no prazo de dez dias, recurso hierárquico, com efeito
suspensivo, à autoridade máxima do órgão ou entidade do exercício
do servidor, que a julgará, no prazo máximo de vinte dias, com base
em parecer elaborado pela Comissão de Recursos e será, nesta
matéria, a última instância administrativa.”.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei Complementar nº 71,
de 2003, os seguintes §§ 1º, 2º e 3º:

“Art 1º - ( ... )
§ 1º - O servidor e o detentor de função pública de que trata o ‘caput’

deste artigo, ocupantes de cargo de provimento em comissão ou em
exercício de função de confiança, serão avaliados nos termos de
regulamento.

§ 2º - A avaliação de que trata o ‘caput’ poderá ser aplicada aos
servidores ocupantes exclusivamente de cargos de provimento em
comissão integrantes do Quadro Geral previsto, respectivamente, nas
Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 26 de janeiro de 2007, excetuados
os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral,
Presidente, Reitor, Vice-Reitor e dos constantes no Anexo VIII da Lei
Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, nos termos de
regulamento.

§ 3º - A exceção definida no § 2º não se aplica ao servidor ocupante
do cargo de Diretor-Geral da Fundação João Pinheiro.”.

Art. 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º - Fica revogado o art. 7º da Lei Complementar nº 71, de 2003.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.150/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Resolução n° 2.150/2008, de autoria da  Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos
turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.150/2008
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Fábio Avelar.
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1° da

Resolução n° , de de de 2008) foi publicada no “Diá rio do Legislativo”
de 12.7.2008. Errata da tabela publicada no “Diário do Legislativo” de
16.7.2008.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Grupo Marilda pelas comemorações dos seus 51

anos de fundação (Requerimento nº 2.532/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a empresa ABC Valadares - Artefatos de
Borracha Coelho pelo recebimento do Mérito Legislativo Empresarial
(Requerimento nº 2.539/2008, do Deputado Jayro Lessa);
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de aplauso ao Dr. Rinaldo Campos Soares pelos valorosos trabalhos
prestados à Região Metropolitana do Vale do Aço, em especial à
Cidade de Ipatinga, durante o período em que ocupou o cargo de
Diretor-Presidente das empresas do sistema Usiminas (Requerimento
nº 2.564/2008, da Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Grupo da Minas Brasil, com sede no
Município de Montes Claros, por seus 50 anos de fundação
(Requerimento nº 2.578/2008, da Deputada Ana Maria Resende);

de pesar pelo falecimento do Sr. Flávio Luiz Alves, ex-Prefeito
Municipal de Martins Soares, ocorrido no dia 14/6/2008, em Belo
Horizonte (Requerimento nº 2.599/2008, do Deputado José Henrique);

de congratulações com o Município de Sabará, por ocasião do 334º
aniversário de sua fundação, bem como por seus 297 anos de
elevação à categoria de Vila Real e do 170° anivers ário de sua
emancipação (Requerimento nº 2.606/2008, do Deputado Wander
Borges);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela participação na
ação que resultou na prisão de três suspeitos de assaltar motorista e
três estudantes e de pôr fogo num ônibus escolar, em Contagem
(Requerimento nº 2.679/2008, da Comissão de Segurança Pública).



909

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2008

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 5.313, DE 14 DE JULHO DE 2008

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

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

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 14 de julho de 2008;

220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do Brasil.
Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1° da

Resolução n° 5.313, de 14 de julho de 2008) foi pub licada no “Diário
do Legislativo” de 15.7.2008.

ATAS
ATA DA 36ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Leitura de Mensagem
do Governador do Estado - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Eros Biondini - Entrega de título - Palavras do Sr. João Cox
- Palavras do Ministro Hélio Costa - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação artística - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Eros Biondini - Sebastião Costa.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 19h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
João Cox, Presidente da Claro; Deputado Federal Rodrigo de Castro,
representando a Câmara dos Deputados; Senador Hélio Costa,
Ministro de Estado das Comunicações; Antônio Britto, ex-Governador
do Estado do Rio Grande do Sul e Diretor de Assuntos Corporativos
da Claro; Vereador Fred Costa, representando a Câmara Municipal de
Belo Horizonte; e Deputado Eros Biondini, autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos.

Srs. Kemil Kumaira, Presidente desta Casa no período de 1989 a
1990 e Secretário de Assuntos Institucionais da Copasa; Deputado
Federal Leonardo Quintão; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, assessor
parlamentar, representando neste ato o Gen. José Mário Facioli,
Comandante da 4ª Região Militar; Gilberto de Freitas, Vice-Presidente
do Probank S.A.; Luiz Carlos Costa, Diretor-Presidente do “Diário do
Comércio”; jornalista Paulo Navarro e equipe; Paulo César de Oliveira,
representando a revista “Encontro”; jornalista Walter Freitas,
representando o Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa;
jornalista Marcelo Generoso; da equipe de reportagem da TV Canção
Nova; dos Exmos. Srs. José Aparecido Ribeiro, Presidente do
Conselho Consultivo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis;
Mauro Pires, Presidente do Lions Clube e Independência; das Exmas.
Sras. Eleomara Marques, representando a Comunidade Canção
Nova, e Heloísa Vasconcelos, da Comunidade Mundo Novo; da Rede
de Supermercados Bretas, Estevão Bretas; dos Exmos. Srs. Édison
Zenóbio, Diretor-Geral dos Diários Associados, Heliomar Quaresma,
Presidente do Business Institute e da Fundação Getúlio Vargas,



911

Carlos Rubens Doné, Diretor de Mercado da Rede Itatiaia, e de
familiares do homenageado.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo Governador do
Estado por meio do decreto publicado em 20/5/2008, a requerimento
do Deputado Eros Biondini, ao Sr. João Cox, Presidente da Claro.

Leitura de Mensagem do Governador do Estado
O locutor - Neste instante, daremos ciência aos convidados e às

autoridades de mensagem do Governador do Estado de Minas Gerais.
(- Lê:)

“Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmos. Srs.
Deputados, senhoras e senhores. É para todos motivo de grande
satisfação essa solenidade da nossa Assembléia Legislativa em que
se concede ao Presidente da Claro, Sr. João Cox, o título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, por requerimento do Deputado
Eros Biondini, a quem congratulo pela iniciativa.

O homenageado é detentor de destacada carreira no mundo das
comunicações, tendo ocupado cargos de direção em algumas
empresas do segmento, vital para o progresso da sociedade moderna.
É inteiramente merecido o diploma com que o agraciam.

Unindo-se a esta Casa de leis na homenagem, o governo do Estado
de Minas Gerais apresenta ao Sr. João Cox as boas-vindas na
qualidade de novo coestaduano da gente mineira, expressando os
mais sinceros votos pela continuação da sua trajetória de sucesso
profissional e pela sua felicidade pessoal. Aécio Neves da Cunha,
Governador do Estado de Minas Gerais.”

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

será interpretado pela cantora e compositora Gabriela Pepino.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Eros Biondini
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, caro amigo e líder,

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
João Cox, Presidente da Claro, também amigo; Deputado Federal
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Rodrigo de Castro, representando a Câmara dos Deputados, em cuja
pessoa cumprimento o meu amigo Deputado Federal Leonardo
Quintão e os demais parlamentares presentes; Hélio Costa, Ministro
das Comunicações, amigo e grande líder de Minas Gerais; Antônio
Britto, Governador do Rio Grande do Sul de 1995 a 1999, Diretor de
Assuntos Corporativos da Claro; Vereador Fred Costa, representante
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, meu amigo, em cuja pessoa
cumprimento a todos os outros Vereadores representantes dos
partidos de Belo Horizonte e de Minas Gerais presentes; Estevão
Bretas, grande amigo, em cuja pessoa saúdo os demais empresários;
Adriana Biondini, minha esposa, em cuja pessoa saúdo os meus
familiares; Heloísa, representante da Presidente da Comunidade
Mundo Novo, em cuja pessoa cumprimento as demais entidades,
associações e comunidades; senhoras e senhores.

Não há como esconder a emoção em um momento como este. “Dar-
te-ei por herança a terra onde a planta de teus pés tocar”. Minas
Gerais: eis a terra; João Cox: eis os pés. Eis o coração, ou melhor, os
corações: de Minas, do João, da gente.

Diz o poeta amigo, mineiro, Fábio de Melo, que Minas, e só Minas,
tem Três Corações para amar três vezes mais. Três Corações que
geraram os pés que golearam o mundo e consagraram o rei. As
mesmas Minas que um dia acolheram o Sr. João Cox hoje o adotam
como filho ilustre e o intitulam cidadão mineiro. Diz-se, com certa
freqüência, que ser bom ou fazer tudo bem nenhum mérito representa,
pois para o bem fomos criados. Porém, existem pessoas de particular
capacidade e esforço que de tal maneira ultrapassam os limites da
natural obrigação de fazer o bem e conseguem contribuir
extraordinariamente para a transformação da sociedade. Esse é o
caso de nosso querido João Cox, uma personalidade nacional e
internacionalmente reconhecida no mundo executivo e empresarial,
âmbito em que sua trajetória esteve sempre marcada pelo
profissionalismo, pela competência, pela criatividade e pela inovação,
na vocação de servir com eficácia e eficiência. Por reunir esses
atributos e essas virtudes, o Sr. João Cox é homenageado hoje nesta
Casa Legislativa, uma vez que o Poder Executivo, por meio do nosso
brilhante Governador Aécio Neves, lhe concede o título de Cidadão
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Honorário de Minas Gerais, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados ao Estado.

Em 1999, João Cox veio para Belo Horizonte, onde sua gestão na
Telemig contribuiu sobremaneira para o acesso à telefonia celular. No
período em que ele a presidiu, a empresa passou de 600 mil para
mais de 2.500.000 clientes e de 204 para 463 cidades atendidas. Aqui
abro parêntese para dizer que cada linha deste discurso escrevi
inspirado em meu coração, sabendo da sua história e de seu vasto
currículo, mas sabendo também que quem teve oportunidade de
conviver com ele, mesmo por pouco tempo, sabe da grandeza do seu
coração. A missão “protagônica” que se impôs o Sr. João Cox o fez
enxergar sua grande responsabilidade social. Assim, ampliou os
programas socioculturais adotando os Conselhos Tutelares da
Criança e do Adolescente.

Na Claro, cujas operações em nosso Estado iniciaram-se em 2005,
seu sucesso foi ainda maior, pois em dois anos conquistou 1.500.000
clientes, resultado que nenhuma outra empresa do setor alcançou em
tão pouco tempo. Em decorrência da gestão ousada do Sr. Cox, a
Claro está atualmente presente em mais de 400 Municípios mineiros,
abrindo possibilidades de desenvolvimento socioeconômico para uma
parcela muito significativa da nossa população. Foi a primeira
operadora a concluir o Minas Comunica, programa de universalização
da telefonia móvel do governo de Minas. Em janeiro deste ano, os 127
Municípios dos DDDs 31 e 32 já contavam com a cobertura da Claro -
10 meses antes do prazo dado pelo Governador Aécio Neves.

O extraordinário desempenho alcançado em Minas foi fundamental
para fortalecer os negócios da operadora. No primeiro trimestre deste
ano, o Ebtida, a geração de caixa da empresa, foi o maior da história -
R$788.000.000,00 - denotando crescimento de 33,5% em relação ao
primeiro trimestre de 2007, o que consolidou o crescimento da Claro
com rentabilidade.

Por tudo isso, considerando e valorizando sua enorme contribuição
em favor da sociedade e da realização humana, dentro e fora do
nosso país, expressamos o nosso reconhecimento e a nossa
homenagem ao tão digno cidadão por sua extraordinária atuação em
favor da inclusão social e do desenvolvimento científico e tecnológico,
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especialmente na área de telecomunicações.
Parabéns, Sr. Cox, receba o nosso agradecimento especial, em

nome do povo que representamos e em nome do nosso Estado de
Minas Gerais. Que os êxitos continuem, Sr. Cox. O melhor prêmio a
seus esforços está ainda por vir, será ver o nosso povo feliz, fruto de
sua ousadia, criatividade e generosidade.

O senhor nos demonstra a capacidade de conciliar simplicidade,
generosidade e humildade com grande eficácia e eficiência
empreendedora, executiva e empresarial.

Cumprimento sua esposa, por meio de quem cumprimento as
esposas dos demais componentes da Mesa. Parabéns e muito
obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembléia Legislativa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. João Cox, passando-lhe
às mãos o diploma. Anunciamos a entrada do Dragão da
Inconfidência portando o diploma, que contém os seguintes dizeres:
“Cidadania honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do
Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto publicado no dia
20/5/2008, e a requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, concede ao Sr. João Cox o título de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais por sua relevante contribuição para o
engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita a presença do Deputado
Eros Biondini, autor do requerimento do título de cidadania, para que
nos acompanhe nesta homenagem.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. João Cox

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; Deputado Federal Rodrigo de Castro;
Ministro Hélio Costa; Sr. Antônio Britto, colega da Claro, que realiza
esse trabalho conosco; Vereador Fred Costa; Deputado Eros Biondini;
senhoras e senhores.

É um pouco difícil fazer este discurso agora, porque é uma emoção
muito grande estar aqui. Normalmente, falo de improviso, mas não
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poderia fazê-lo em um momento como este, sob pena de a emoção
perturbar as minhas palavras, por isso o faço por escrito. Algumas
datas se incorporam de maneira relevante à vida de uma pessoa. São
poucas: o casamento, o nascimento dos filhos, feitos profissionais ou
acadêmicos relevantes, enfim, são datas que se incorporam de forma
perene no coração da gente. Hoje posso dizer que estou
experimentando uma delas. E com valor afetivo enorme. Como a linda
canção registrou, “quem te conhece não esquece jamais”, é
impossível esquecer Minas Gerais e deixar de agradecer mais essa
demonstração de generosidade. O Estado que me acolheu e me
tornou uma pessoa melhor foi deliciosamente invasivo, entrou e ficou
no meu coração. E, por isso, permitam-me a observação, talvez a
homenagem carregue uma dose de injustiça. Sou, sim, devedor de
tudo o que recebi e aprendi aqui. Como não beber da fonte da
sabedoria, da humildade e da generosidade de Minas? Como não ser
mais feliz depois de conviver com essa gente correta? É aqui que
residem alguns dos mais elevados valores da brasilidade. Aqui está o
berço da nossa República, do nosso herói Tiradentes, do nosso
visionário Presidente Juscelino Kubitschek e do nosso sábio e
patriótico Presidente Tancredo Neves, entre tantos outros mineiros
nos quais, em vários momentos de nossa história, os brasileiros de
outros Estados buscaram a inspiração e o apoio para lutas
memoráveis que forjaram nossa nação.

Minas Gerais é hoje um dos pólos do desenvolvimento nacional.
Indústria, agricultura, mineração, comércio, serviços, enfim, tudo o que
caracteriza pujança e modernidade convive harmonicamente com o
lastro de uma tradição cultural e política sem igual no nosso Brasil. A
Minas de poetas magistrais como Carlos Drummond de Andrade é a
alma da Nação, e nada, nada no futuro do nosso Brasil será forte sem
essa alma mineira. Aprendi aqui que não devemos nos contentar com
o que já conseguimos nem fugir de um desafio. O meu trabalho na
área de telefonia celular permitiu conhecer melhor essa Minas
admirável. E entre as grandes alegrias que carrego está o fato de ter
contribuído humildemente, ao lado de muitos companheiros, alguns
presentes, para incluir muitos Municípios mineiros no mapa digital. A
Claro, que hoje tenho a honra de liderar, foi a primeira operadora a
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completar as metas do bem pensado Minas Comunica, de cuja
concepção inicial tive modestamente a honra de participar. A nossa
tarefa de homens de negócio seria sem sentido, principalmente nos
dias de hoje, se não tivéssemos como objetivo também democratizar
o acesso ao conhecimento e à informação. Nossa prioridade na Claro
é trazer uma banda larga mais acessível e moderna com o 3G. É por
aí que vai passar o verdadeiro salto da inclusão social no Brasil e,
tenham certeza, Minas é minha prioridade. Sempre associei o 4 de
julho à Independência dos Estados Unidos, mas agora essa data
passa a ter outro valor para mim: é o dia em que recebi a maior
homenagem em vida dos representantes de um povo extremamente
generoso. Para mim, o 4 de julho, de agora em diante, é o dia em que
este povo que sempre amei, respeitei e admirei, fez-me igual a ele,
fez-me mineiro. Costumo dizer que aprendi em Minas que aqui se fala
pouco sem se deixar de sentir muito. É uma terra de afetos sutis. Inútil
querer transformar em palavras o que sinto agora. Obrigado, Minas
Gerais.

Palavras do Ministro Hélio Costa
Cumprimento o ilustre Presidente da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais, meu querido amigo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e
também o Deputado Federal Rodrigo de Castro, que, neste ato,
representa a Câmara dos Deputados; o meu querido amigo,
companheiro de tantas jornadas no Brasil e exterior, ex-Governador
do Rio Grande do Sul e hoje Diretor de Assuntos Corporativos da
Claro, jornalista Antônio Britto; o Vereador Fred Costa, representante
da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e, com muita alegria, o
Deputado Eros Biondini, autor deste requerimento. Sou amigo e
admirador do João Cox. Ele acabou de mostrar como é feito o bom
discurso: alto para ser ouvido, claro para ser entendido e curto para
ser aplaudido. Meu companheiro João Cox faz parte da comunidade
da comunicação, da maior importância para o Brasil, Minas Gerais e o
mundo. Vivemos o momento da convergência tecnológica, da TV
digital, do rádio digital, do telefone celular, da terceira geração, enfim,
de todas essas coisas que começaram a entrar nas nossas vidas nos
últimos anos e que fazem parte do nosso dia-a-dia, sem o que não
conseguimos viver mais. João Cox destaca-se nessa comunidade por
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sua competência e seriedade: primeiro em Minas Gerais, na direção
de uma empresa mineira; depois, nacionalmente, à frente da Claro,
mostrando sua habilidade como executivo, mas deixando para todos
os mineiros aquela sensação de que, quando está em Minas, está em
casa, pois o trabalho social que desenvolveu aqui, primeiro na
empresa que dirigia e hoje na Claro, é da maior importância.

Como ele viu os problemas sociais de nosso Estado? De que
maneira, à frente de uma grande empresa, pôde ajudar? O que fez
pelos mineiros certamente levou o Governador Aécio Neves e o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa,
por meio do requerimento do Deputado Eros Biondini, a esta honra
suprema, sublime, e João Cox pode, a partir de hoje, dizer: “eu sou
mineiro”. Que coisa mais bonita, João, que você poderá dizer daqui
para frente. Pode até, se quiser falar para seus companheiros na
Bahia, dizer que é “baianeiro”. Baiano, mas mineiro.

Com muito orgulho participamos deste momento. O trabalho que sua
empresa faz em Minas Gerais segue a proposta de universalização do
sistema de telefonia celular, iniciativa do Governador Aécio Neves,
que já chega a outros Estados. O governo federal, por determinação
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez um projeto nacional para
que as 5.462 comunidades, cidades brasileiras, tenham telefonia
celular nos próximos 18 meses. Levou-nos, ainda, a trabalhar junto às
companhias celulares, onde foi importantíssima a participação do
João Cox para que, mais uma vez, pudéssemos fazer uma troca de
obrigações com as empresas. Elas têm o direito de fazer telefonia de
terceira geração e ficam obrigadas a nos ajudar a colocar o telefone
simples, aquele em que apenas se fala e se ouve, em todas as
cidades brasileiras. Estamos trabalhando juntos com a Claro e com
outras empresas da telefonia celular e da telefonia fixa num dos mais
importantes projetos de integração nacional. Estamos fazendo a
inclusão digital por meio da implementação da internet de alta
velocidade em todas as escolas públicas brasileiras. Serão 55 mil
escolas públicas, em dois anos e meio. Até o final deste ano, 18 mil
escolas, com a participação da Claro e das demais empresas do
setor.

Caro João, você está vivendo um momento importante para Minas
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Gerais e para o País. Você traz sua inteligência, sua competência
para uma empresa que se preocupa com Minas Gerais. Em sua
passagem pelo Estado, deixou claro seu carinho, seu cuidado com a
gente mineira. Parabéns, sinto-me honrado de ser seu conterrâneo a
partir deste momento.

Palavras do Sr. Presidente
Ilustres Srs. João Cox, cidadão mineiro, Presidente da Claro, nosso

homenageado; Rodrigo de Castro, Deputado Federal, meu dileto
amigo, representando a Câmara dos Deputados; Hélio Costa, Ministro
das Comunicações, também dileto amigo; Antônio Britto, Governador
do Rio Grande do Sul no período de 1995 a 1999, Diretor de Assuntos
Corporativos da Claro; Fred Costa, Vereador à Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Deputado Eros Biondini, companheiro de Parlamento,
autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Gostaria também de ressaltar, com muita alegria e de maneira muito
especial, a presença entre nós da Sra. Lúcia Cox, esposa do
homenageado; de sua filha, Priscila Cox; e de seus familiares. Minhas
senhoras e meus senhores.

Minas Gerais, com a outorga da cidadania honorária a João Cox,
vem afirmar a indiscutível contribuição desse economista e importante
executivo internacional para o desenvolvimento e o crescimento do
Estado. Na origem desta homenagem há o reconhecimento do povo
mineiro, por meio de seus representantes, pelo acesso amplo e
democrático à telefonia celular por ele promovido em nosso Estado.

Permanece bastante viva em nossa memória sua presença entre
nós durante sua ainda recente gestão à frente da Telemig - marca,
aliás, que fala muito à minha trajetória profissional -, quando
demonstrou o mesmo dinamismo e competência hoje exercidos na
Presidência da Claro, braço brasileiro da América Móvil, uma das
maiores companhias de telefonia celular do mundo.

Em toda sua carreira, sempre soube valer-se de sua sólida formação
acadêmica, iniciada na Bahia, terra de seu nascimento, com
especializações em Montreal e Oxford, aliada a uma forte
sensibilidade social. Todos os que com ele aqui se relacionaram
aprenderam a conviver com um líder nato, de quem admiramos o rigor
e a competência, associados à amabilidade e à fraternidade que
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expressa na convivência com todos. É assim que continua
trabalhando pela terra que um dia o acolheu, ajudando a melhorar a
qualidade de vida de milhões de cidadãos mineiros.

Quando à frente da Telemig Celular, desenvolveu extenso programa
cultural e social, com foco especial na adoção dos Conselhos
Tutelares da Criança e do Adolescente, amparando milhares de
jovens em um momento crucial de suas vidas. Na Presidência da
Claro, além de conquistar muito rapidamente clientes em mais de 400
Municípios, tornou-a vice-líder em cobertura no Estado. Primeira
operadora a concluir o programa Minas Comunica, que visa à
universalização do acesso a serviços de telecomunicação, permitiu
que 127 Municípios mineiros contassem pela primeira vez com o
serviço de telefonia móvel.

Com a Claro, profundamente comprometida com a responsabilidade
ambiental e o crescimento sustentável, João Cox tem também trazido
o mundo até os mineiros. Nossos cidadãos já podem utilizar seus
celulares nos cinco continentes, em mais de 150 países para serviços
de voz e em 115 para tráfego de dados.

Com todo merecimento, nosso homenageado vem recebendo
inúmeros prêmios. Apenas no ano passado, por exemplo, foi
reconhecido como o empreendedor do ano no ramo das
telecomunicações e uma das 100 personalidades mais influentes do
Brasil.

Temos plena convicção de que o agora cidadão mineiro João Cox
continuará trabalhando por Minas e por nossa gente, já que sua
sensibilidade sempre compreendeu o que este povo e este Estado
têm de melhor: sua identidade, suas emoções, sua cultura. João Cox
já demonstrou uma profunda identificação com Minas Gerais. Receba,
portanto, caro cidadão, o reconhecido abraço de seus irmãos mineiros
presentes neste Parlamento, que nada mais é que a Casa do povo
mineiro. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos a Sra. Regina Bertola, Diretora do Grupo

Ponto de Partida, para prestar uma homenagem ao cidadão mineiro,
João Cox.

A Sra. Regina Bertola - Boa noite. Não sei se, por força do destino
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ou por herança ancestral ou por imposição atávica, João Cox cumpriu
o mesmo caminho dos nossos antepassados, deixando as terras
baianas e chegando às Gerais. Aqui, ele entendeu, com a maior
sensibilidade e talvez mas rápido que outro mineiro, que a riqueza
cultural destas Minas tinha de romper fronteiras e ser uma herança de
todo brasileiro. Quando ele estava à frente da Telemig, isto é, quando
ele era o seu Presidente e eles eram os nossos patrocinadores,
cortamos o território brasileiro fazendo espetáculo com as crianças de
Araçuaí, com o Milton Nascimento e o Ponto de Partida. Um
espetáculo que se chamava “Ser Minas tão Gerais”, do Brasil,
navegou até Paris e lá contou para todos os cidadãos do mundo que
sonhos não envelhecem e que mineiro é, acima de tudo, cidadão do
mundo. Por tudo o que vivemos juntos, gostaria de pedir licença à
platéia para chamar o Grupo Ponto de Partida, para ver se
conseguimos inventar um território um pouco parecido com o nosso,
que é o palco, e fazer a única coisa que sabemos fazer: cantar, fazer
poesia, emocionar as pessoas, dividir com vocês os sonhos e o
orgulho imenso de ser mineiro.

- Procede-se à apresentação artística.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os
agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 8, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição do dia 8/7/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente
- Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Gilberto Abramo; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 725/2007;
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discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Irani Barbosa, Paulo
Guedes, Almir Paraca e Gilberto Abramo; votação do Substitutivo nº 2,
salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 1
e 2; votação da Emenda nº 3; rejeição; declarações de voto -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.475/2008; discursos
dos Deputados André Quintão, Irani Barbosa e Sávio Souza Cruz;
apresentação das Emendas nºs 3 a 5; encerramento da discussão;
encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 2º turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 11/2007; encerramento da discussão;
inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº
2.587/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007; requerimento do
Deputado Eros Biondini; aprovação do requerimento - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 42/2008; requerimento do
Deputado Eros Biondini; aprovação do requerimento - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 1.978/2008; discurso do Deputado
Antônio Júlio; questão de ordem - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - 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 - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
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Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
Ata

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

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, faço uma indagação

sobre há quantas seções permanecem o Projeto nº 2.475, que
reajusta os valores de tabela de vencimento básico de carreira do
Ipsemg, e o Projeto do IMA. Parece-me o seguinte: se fosse projeto
do Ministério Público, dos funcionários do Ministério Público, do
Judiciário ou dos funcionários do Judiciário, a Assembléia teria votado
com uma urgência fantástica, não teria feito manobras para atrasar a
votação. Os funcionários do Ipsemg e do IMA estão aqui de plantão,
mas, hoje, parece-me que vai-se trocar o projeto que está em último
lugar para ser apreciado em primeiro lugar para enganar coió, porque
ele irá para as gavetas nas comissões para tornar a ser discutido, em
vez de se resolver o problema. Temos, na pauta, o projeto pequi
dourado, em que se resolve o problema de uma única empresa. Se
eles fossem representantes da Ambev, o projeto deles seria votado
hoje de qualquer jeito, a toque de caixa. Mas são funcionários do
Ipsemg, aposentados, então serão embrulhados aqui pelo menos um
mês, às vezes para ganharem quinquilharias. Mas a Ambev está
mudando um projeto aqui dentro para cortar pé de pequi, meter a foice
e o machado, porque isso interessa a uma meia dúzia. O pequi
dourado vai atender aos interesses não de Minas Gerais, mas de uma
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meia dúzia que não são vocês. Muitos perderam a vida buscando um
reconhecimento do Estado e de uma Assembléia Legislativa, que não
reconhecem o funcionário público, mas reconhecem a Ambev, porque
ela pode e vocês não. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Irani Barbosa
que o Projeto de Lei nº 2.475/2008 está na pauta, em fase de
discussão, há três reuniões.

O Deputado Irani Barbosa - E o projeto do pequi, Sr. Presidente?
O Sr. Presidente - O Projeto de Lei nº 725/2007 já se encontra em

fase de votação.
O Deputado Irani Barbosa - Foi só para esclarecimento, Sr.

Presidente. Muito obrigado.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero, mais uma vez,

como fizemos na reunião da tarde, saudar a Assembléia, saudar todos
os servidores do Ipsemg e do IMA que se encontram aqui. Cabe
registrar que, junto aos servidores, estamos aqui para solicitar que
haja maior sensibilidade do governo de Minas para com eles. O
governo de Minas está, em relação às demais categorias, cometendo
uma grande injustiça salarial. Aprovamos aqui, ao longo do ano
passado e neste ano, vários reajustes salariais de várias categorias. A
maioria delas teve reajuste de mais de 5%; foram 9%, 10%, 12%,
14%, 15%, e é preciso fazer justiça com os trabalhadores do Ipsemg.
Tenho certeza de que os demais servidores de Minas Gerais e
também do IMA estão solidários com essa categoria. A nossa tarefa,
como Deputados e Deputadas, é fazer um apelo ao Governador de
Minas, à Secretaria de Fazenda e do Planejamento, para que ouçam a
voz dos servidores do Ipsemg. A maior parte dos servidores desta
Assembléia também faz coro com essa reivindicação. Não é interesse
de nenhum de nós que haja atraso algum em relação à votação dos
projetos. Pelo contrário. Queremos que esse valor chegue a pelo
menos 10%, de maneira escalonada; queremos que os servidores do
Ipsemg e do IMA tenham aumento, como as demais categorias,
retroativo a janeiro. É justo que eles tenham o mesmo tratamento das
demais categorias: retroatividade a janeiro. Por que somente os
servidores do Ipsemg terão retroatividade a maio? Está havendo uma
injustiça. Estamos aqui para abrir espaços, junto a todos, para que o
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governo negocie outros aumentos. Esperamos que o projeto seja
aprovado com rapidez. Tenho certeza que, ainda nesta semana, o
mesmo será aprovado em 1º e 2º turnos. A justiça tem de prevalecer
nesta Casa para todos os servidores de Minas Gerais. Não podemos
cometer injustiça. Essa é nossa fala para o momento. Obrigada

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião o Projeto de Lei nº 2.431/2008, que recebeu emenda na
ordinária realizada hoje, à tarde, e foi devolvido à Comissão de
Fiscalização Financeira para parecer.

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

Abramo, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 2.475/2008 seja apreciado em primeiro lugar, entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, queria que se

consignasse meu voto “sim”.
O Sr. Presidente - Está registrado. Votaram “sim” 49 Deputados.

Não houve voto contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do
requerimento.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 725/2007, do Deputado
Doutor Viana, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de
2/10/92, que declara de preservação permanente, de interesse
comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro -
“Caryocar brasiliense” - e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela
rejeição do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovação do
Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1 e
da Emenda nº 3. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, estamos votando o
Projeto de Lei nº 725/2007, do Deputado Doutor Viana, que, em
determinadas circunstâncias, mediante autorização do IEF, permite o
desmatamento, a derrubada do pequi em áreas urbanas. Esse projeto
foi amplamente discutido na Bancada. Há cerca de 20 ou 30 dias,
discutimos essa matéria, sobre a qual tem surgido grande reação por
parte de ambientalistas da nossa região, enfim, de pessoas ligadas à
história local. O pequi está intimamente ligado à nossa história.

Temo que modificações nesse projeto, agora venham dar margem a
novas alegações. Ou seja, poderá haver até emendas no 2º turno que
joguem por terra toda a história, o símbolo do Norte de Minas. Não sei
qual é a intenção. V. Exa. falou em um projeto ligado à cidade de Sete
Lagoas, onde, em determinada área, precisa ser implantada uma
grande indústria.

Não votarei o seu projeto hoje. Se ele for posto em votação, votarei
contra, em virtude das reações que surgiram. Fui convidado a
participar até de reuniões realizadas em escolas públicas. No Norte de
Minas, há um consenso segundo o qual não devemos, em hipótese
alguma, abrir mão de uma lei que já foi votada nesta Casa e que torna
imune de corte o pequizeiro, a exemplo do que acontece com a
araucária nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Nesses Estados, derrubar um pé de araucária é crime ambiental.

Seria bom que tivéssemos mais tempo para discutir essa matéria.
Convoco a Bancada da região para discutirmos esse projeto com



926

especialistas, pessoas ligadas ao meio ambiente. Em princípio, eu
estava convencido de que poderíamos permitir a derrubada do pé de
pequi em áreas urbanas. Todavia, houve uma grande reação em
relação à Bancada e a este parlamentar. A imprensa de Montes
Claros posicionou-se contrariamente a este projeto. Foram realizados
alguns debates na Unimontes. Não quero atrapalhar nenhum projeto
ou ação, mas me sinto no dever de dizer a V. Exa. que, se este
projeto for posto em votação, votarei contra, em virtude das reações
que surgiram. Sinto muito dizer isso, pois lhe tenho o maior apreço e
respeito. Trata-se de um colega médico, formado na região de Montes
Claros, na Unimontes, já incorpora o espírito do norte-mineiro, vive os
problemas da nossa região. Estou mostrando alguns pontos que, para
nós, são intocáveis. Considerando-se o desenrolar do projeto nesta
Casa, estou convencido, caro Doutor Viana, de que se eu votar a
favor deste projeto sem que haja uma discussão mais aprofundada,
sem ouvirmos as pessoas ligadas à Universidade, ao meio ambiente,
à história de Montes Claros e do Norte de Minas, estarei traindo a
minha consciência e a minha região.

Certamente o projeto será aprovado hoje, visto que há um consenso
nesta Casa, mas gostaria que, no intervalo do 1º turno para o 2º turno,
discutíssemos a matéria profundamente com pessoas ligadas à nossa
região, a fim de termos certeza de que o projeto é importante. Sinto
muito, mas se o projeto for votado hoje, meu voto será contrário.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, desde o início, quando
se falava na imunidade do corte da árvore do pequi, que simboliza a
vida do povo do Norte de Minas - não entro em discussão cultural
porque não sou de lá -, vemos que as pessoas já estão metendo o
machado nelas. Se o pequizeiro apontou a folha no chão, o enxadão
já está em cima porque depois que ele brotou na terra não se pode
fazer mais nada. Não quero denegrir nenhum dos autores, mas essa
lei, do meu ponto de vista, é uma lei imbecil. É como impedir
assassinato no Brasil: é proibido, mas toda hora alguém está matando
alguém, seja culpado ou inocente. No Rio de Janeiro vemos que é
mais fácil matar um trabalhador do que matar um bandido. O bandido,
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às vezes, dá negócio, troca um roubo de carga por um dinheiro ou
alguma coisa assim. A mesma coisa está acontecendo com o
pequizeiro: exatamente quando a Ambev foi impedida de se instalar
em Sete Lagoas, já se pode meter o machado no pé de pequi. É uma
lei casuística, é uma aberração que manda para a lama este
Parlamento. Se fosse um projeto que permitisse o corte do pequi para
a instalação de uma indústria; mas tem-se que deixar uma reserva de
30% para plantar pequizeiro dentro da indústria e permitir o acesso da
comunidade. Imaginem uma indústria de alta tecnologia e a permissão
de acesso de toda a comunidade para pegar o pequi. Vai sobrar muita
indústria. Uma indústria que tem 5.000m de terreno, que precisa
utilizar a totalidade daquela área, vai deixar 30% para plantar pequi?
Acho que poderia ser plantado em outro lugar. E um projeto de
irrigação na terra desse povo, que é uma terra miserável, em que
nascer cascalho já é difícil, não pode ser feito por causa do
pequizeiro. Se você quer fazer um projeto de irrigação de um projeto
central, não pode, porque existe lá um pequizeiro, e meia dúzia de
pessoas que comem essa fruta que não se vê mais em lugar nenhum.
Por que não deixam esse pequizeiro nascer naturalmente e onde ele
estiver dá-se incentivo, isenção de imposto, ao invés de proibir
qualquer empreendimento por causa de uma fruta que só o nordestino
come.

Ora, Sr. Presidente, algumas coisas em Minas Gerais são absurdas.
Mas mais absurda do que uma lei imbecil que proíbe o corte do pequi
e que impede o progresso de Minas Gerais - é isso que faz esse
nosso Parlamento, que não é sério - é poder aprovar uma lei para
beneficiar uma única empresa, que é a Ambev, no Município de Sete
Lagoas. Isso é uma aberração.

Sr. Presidente, queria que V. Exa. explicasse aos nossos servidores
que eles já foram vendidos. O projeto de vocês já foi para a gaveta e
ninguém percebeu. Vocês terão que começar a luta novamente.
Naquele requerimento, ele foi para a gaveta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero discordar do
Deputado Irani Barbosa, que não conhece muito bem a história do
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pequi em Minas Gerais. O pequizeiro não é só do nordestino, ele é
apreciado em todo o País e quem ainda não teve a oportunidade de
apreciá-lo, que o faça. Quem não experimentou o pequi, que é
símbolo de Minas Gerais e do Brasil, que o faça.

Quero encaminhar favoravelmente à aprovação do projeto, porque
aqui foi construído um substitutivo de acordo, elaborado pelo
Deputado Almir Paraca, que contou com a minha participação e a do
Deputado Luiz Tadeu Leite. E, da forma como está sendo aprovado,
não provocará o desmatamento do pequi na nossa região. Está sendo
permitido desmatar o pequi apenas em áreas urbanas e nos distritos
industriais, mas, para cortar uma árvore, terão de ser replantadas 25
árvores, a fim de compensar aquela que foi suprimida para a
implantação de algum empreendimento. Isso ficou bem claro, e nós,
que somos defensores do pequi, uma árvore predominante no Norte
do Estado, estamos de acordo. Defendemos essa modificação, pois
não prejudicará a região, não prejudicará os defensores do pequizeiro,
como eu, o Deputado Carlos Pimenta e outros que se manifestarão.
Foi brilhante a forma como o Deputado Almir Paraca conduziu esse
substitutivo. Sairão ganhando justamente os pequizeiros, pois, se um
pé for derrubado, a lei obrigará a serem replantados 25 pés, para
compensar. Portanto somos favoráveis ao substitutivo, pois também
entendemos que um empreendimento como esse, que hoje chega a
Sete Lagoas, amanhã poderá chegar a Manga, a Montes Claros, a
Januária. É importante a defesa dos pequizeiros, mas também o é a
do desenvolvimento sustentável, motivo pelo qual encaminhamos
favoravelmente ao substitutivo apresentado pelo Deputado Almir
Paraca, já acordado com o autor do projeto, Deputado Doutor Viana.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos num momento importante para o nosso Parlamento, para
Minas Gerais e para a nossa região. Sou também da região da
incidência do pequizeiro e fui incumbido de ser o relator da matéria.
Uma incumbência delicada, difícil, já evidenciada nos
pronunciamentos que me antecederam nesta noite. Procuramos tratar
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o assunto com muito cuidado, principalmente porque propõe rever
uma matéria já disciplinada pela Casa, fruto de muito debate, muita
discussão, matéria que vem sendo, até aqui, encaminhada com muito
cuidado pelos órgãos ambientais de Minas Gerais. Tivemos o cuidado
de garantir que o pequizeiro não diminuísse na sua incidência, como
fruto das alterações propostas. Procuramos dar, no tratamento da
matéria, uma abordagem genérica e universal, procurando não facilitar
ou beneficiar um empreendimento ou outro sem discutir, sem procurar
efetivamente saber a motivação do projeto, mas buscando garantir
que cada árvore abatida fosse compensada com 25 novas árvores.
Desde o momento da primeira aprovação da matéria nesta Casa, já se
desenvolveram muitas pesquisas, e hoje a literatura técnica traz a
confirmação da possibilidade de reproduzir, com segurança, os
pequizeiros. Temos, no nosso Estado, vários viveiros produzindo
novas mudas do pequizeiro. Além disso, o nosso substitutivo propõe o
acompanhamento, por cinco anos, de um profissional credenciado,
para garantir o replantio das mudas e que elas efetivamente brotem e
sejam preservadas.

Portanto a compensação está garantida. Além disso, propusemos
também a ampliação da reserva legal de 20% para 30%, exatamente
para acomodar o replantio das árvores. E a restrição, como bem
observou o Deputado Paulo Guedes, é para áreas industriais, distritos
industriais e também áreas urbanas. Então é uma matéria muito bem
avaliada, tratada por nós com muito cuidado, e entendemos que o
principal está preservado. Por isso, Sr. Presidente, aproveitamos para
concluir esse nosso encaminhamento favorável à matéria.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo* - Sr. Presidente, é rápida a minha
fala. Quero apenas a compreensão dos colegas para que possamos
votar o Projeto de Lei nº 725/2007, até porque, em seguida, há o
projeto dos servidores. Vejo aqui senhoras e senhores que, desde
cedo, ocupam as galerias deste Plenário, para lutar por um reajuste
mais digno. Se ficarmos preocupados com pequizeiros, daqui a pouco
nem pequi na mesa eles terão.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas.
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As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

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

- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 37 Deputados. Votaram “não” 3

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a
aprovação do Substitutivo nº 2, salvo emendas. Com a aprovação do
Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e as Emendas
nºs 1 e 2. Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
725/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Meio
Ambiente.

Declarações de Voto
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, há que considerar

que essa matéria de proteção ao pequi é regida por uma lei que já
vigora no Estado há 16 anos, portanto é uma legislação bastante
consolidada. Essa legislação que protege o pequi determina a
possibilidade de supressão de espécimes em áreas urbanas desde
que haja declaração de utilidade pública por parte do poder público
municipal, e, em áreas rurais, tal declaração de utilidade pública deve
ser feita pela esfera estadual. Não tenho a compreensão de que o
substitutivo elaborado na Comissão de Meio Ambiente, que tenho a
honra e a responsabilidade de presidir, signifique algum casuísmo, até
porque, para resolver o caso mencionado, de Sete Lagoas, em sendo
lá um distrito industrial - e tenho minhas dúvidas se é -, bastaria a
declaração de utilidade pública para que a lei que já está em vigor
permitisse essa supressão. O substitutivo incorpora inspiração que
veio ainda quando essa matéria tramitou, em 2005, àquela época, por
autoria do então Deputado Estadual Toninho Andrada, quando o
Deputado João Leite foi o relator e acolheu o seu parecer. E, por uma
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sugestão minha, que se incorporasse a necessidade não só do plantio
de “x” espécimes, para compensar cada um suprimido, mas que se
obrigasse o acompanhamento da pega do espécime. Todos sabemos
que o replantio do pequi é complicado. A literatura fala em 1,8%
apenas. Portanto, o que se pretende, o espírito da lei, o “mens legis”,
não é substituir pequizeiro por muda de pequi, mas pequizeiro por
pequizeiro. Isso foi incorporado no parecer do Deputado Almir Paraca,
que a Casa acabou de acolher. Portanto, em sendo aprovado no 2º
turno, nos moldes do substitutivo do Deputado Almir Paraca, o que
essa lei possibilitará será uma facilitação da implantação, sobretudo
no Norte de Minas, de distritos industriais. Penso que distritos
industriais no Norte de Minas, da região Central para o Norte, são
necessários. Desde que aprendidas as condicionantes que foram
estabelecidas no substitutivo do Deputado Almir Paraca, acho que
teremos o condão de, por um lado, garantir a preservação da espécie
do pequi - é fundamental que entendamos que o espírito da lei é a
proteção da espécie, e não do espécime -, e, por outro, permitir que o
desenvolvimento no Centro e no Norte de Minas se dê nos distritos
industriais. Portanto, penso que a Casa acerta com a aprovação
desse substitutivo. Não acredito, insisto, que ele se aplique ao caso
mencionado da Ambev em Sete Lagoas, que poderia ser resolvido
com a lei que está em vigor, pelo menos em meu entendimento. Como
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, tive a incumbência de dar
essa explicação, em nome da Bancada do nosso Partido, PMDB, e
também dizer que o nosso compromisso é permitir a aprovação da
possibilidade de facilitação da implantação dos distritos industriais,
nos moldes propostos pelo Deputado Almir Paraca, estritamente
nessas condições. Portanto, tentativas de ampliar essa faculdade, de
facilitar, que possam colocar em risco a espécie do pequizeiro, não
encontrarão guarida na Bancada do PMDB, e acredito que,
igualmente, na Casa. Então, acredito que, em 2º turno, a tendência
tanto da Bancada quanto da Casa será acompanhar o relatório
inspirado do Deputado Almir Paraca. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também
gostaríamos de declarar nosso voto e, na oportunidade, cumprimentar
o ilustre relator, Deputado Almir Paraca, que, no nosso entendimento,
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procurou aprofundar a discussão desse polêmico projeto na Comissão
de Meio Ambiente. E não poderíamos deixar de agradecer ao autor do
projeto, Deputado Doutor Viana, e aos outros Deputados que tinham
interesse na rápida aprovação deste projeto, no sentido da
negociação - que não apresentassem um requerimento solicitando o
encaminhamento do projeto sem o parecer da Comissão de Meio
Ambiente para outra Comissão. Isso porque já havia vencido o prazo
para apresentarmos o nosso relatório. Então, houve a concordância
do autor. O Deputado Almir Paraca conduziu o processo, durante o
qual houve negociações. Foi encaminhada diligência à Secretaria do
Meio Ambiente e ao IEF, e o IEF enviou importante parecer à
Comissão de Meio Ambiente. Cabe ressaltar que o processo de
negociação se iniciou a partir de ampla discussão no decorrer da
votação em 1º turno. Foi apresentada uma emenda assinada por
vários Deputados do Norte de Minas, o que possibilitou nova
apreciação das emendas por nossa Comissão. Depois de muitas
negociações, o Deputado Almir Paraca, com competência, soube
agregá-las ao substitutivo que foi aprovado pela Comissão de Meio
Ambiente. O pequi é um importante símbolo do Norte de Minas e do
Estado em geral. Em minha cidade, Lagoa Santa, por exemplo, há
enorme quantidade de pequizeiros - aliás, é cidade do Presidente
desta Casa também. Pelas condicionantes colocadas e muito bem
explicadas pelo Deputado Sávio Souza Cruz, acredito que o
pequizeiro estará preservado. Votamos “sim” e consideramos um
avanço, como resultado de ampla negociação, o que foi aprovado
nesta noite.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, fico até emocionado
quando ouço uma declaração de voto tão importante como esta que
acabou de ser feita. Essa lei estava adormecida há 16 anos, e
quantas não foram as empresas implantadas nos últimos 16 anos no
Norte de Minas, em Lagoa Santa, na área do aeroporto e por aí afora
que não precisaram dela. Esse projeto de lei está na Casa, salvo
engano, desde antes de abril. De repente, depois de uma visita à
Ambev, a coisa acelerou, parecendo um carro de Fórmula 1. Fez que
nem Rubinho Barrichello, atravessando para lá e para cá, ou que nem
carro rodando para um lado e para o outro, como aconteceu na última
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chuva. Sr. Presidente, às vezes me sinto um principiante nesta Casa.
Os meus sete mandatos, talvez, não tenham servido para nada. Mas
já vi de tudo e, digo-lhes, cada dia vejo mais ainda, principalmente
com tantos inocentes para atender à Ambev. Graças à Deus, veio a lei
do bebum, que pegará muito nego que estiver bebendo cerveja e fará
com que essas implantações parem logo. A empresa tentou implantar-
se em Vespasiano e não conseguiu; tentou implantar-se em Pedro
Leopoldo e não conseguiu. Carregaram-na, então, para Sete Lagoas,
onde tinha o pequi dourado que atrapalhava tudo. Agora, aparece
tanta gente de bem para meter o machado no pequi dourado, para
que a Ambev se implante e coloque “cervejoca” na boca dos bebuns
por aí. Parabéns, Sr. Presidente. Esta Casa, a cada dia me
surpreende mais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.475/2008, do Governador do Estado, que reajusta os valores das
tabelas de vencimento básico de carreiras do Ipsemg, institui a
Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual
e Institucional nas carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária -
Gedima - e cria cargos da carreira de Agente Governamental. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, da
Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, já no início da reunião,
a nossa Deputada Elisa Costa abordou, de maneira muito adequada,
a situação desse projeto de lei. Primeiramente queria fazer aqui um
registro. Não sei se por intenção deliberada ou por prática legislativa
equivocada do Executivo o projeto de lei versa sobre áreas diferentes
no mesmo projeto. Então trata de reajuste para o Ipsemg, de
gratificação para o IMA e da criação de cargo de Agente
Governamental. A negociação em relação ao IMA evoluiu e a
aprovação de cargos efetivos de Agente Governamental foi objeto de
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consenso. Há um impasse em relação à tabela de reajuste do Ipsemg.
Quer dizer, estamos num impasse. O aumento - se é que se pode
chamar isso de aumento - é de apenas de 5% e, assim mesmo, não
atinge todos os servidores e aposentados.

Queria relembrar aqui que esta Casa, como sempre fez num
processo de negociação - aliás, foi assim em várias áreas, inclusive o
Executivo - ampliou a margem de reajustes para vários segmentos. Já
aprovamos aqui 17, 15, 12, 10. Além disso, quanto ao próprio IMA,
retroatividade para janeiro. Isso está no projeto; todavia o reajuste do
Ipsemg é de 5% e ainda para maio. Por que há essa discriminação
contra o Ipsemg, que é um instituto fundamental para o serviço público
no Estado de Minas Gerais? Não é tradição desta Casa nem do Líder
nem da Liderança de Governo a inflexibilidade. Desde a legislatura
passada, quando o atual Presidente era Líder e o atual Líder era
Presidente desta Casa, as negociações sempre evoluíram muito bem
conforme os parâmetros de correlação de forças entre a Situação e a
Oposição. A meu ver, o que está ocorrendo, neste momento, é uma
pressão que considero equivocada de colocar o trabalhador do IMA
contra a Oposição e o servidor do Ipsemg. Isso não é correto. Por
quê? Porque se trata de situações diferenciadas.

Hoje, na parte da tarde, a Oposição estava aqui para votar. A
imprensa perguntou: “a Oposição está obstruindo e prejudicando os
trabalhadores do IMA?”. Olha, a Oposição não está aqui para votar
qualquer coisa. Queremos votar coisa boa para o servidor.

Nesse sentido, solicitamos avanço nas negociações e estamos aqui
até agora. A reunião foi encerrada à tarde por falta de quórum. A base
do governo têm 67 Deputados. É bom deixar claro que, se quisesse,
estaria aqui e encerraria a discussão na parte da tarde; senão, o
governo oferece um reajuste de 5%, exclui vários segmentos e ainda
põe nas costas da Oposição a responsabilidade de a Assembléia
eventualmente não votar esse projeto.

Portanto, mais uma vez, solicitamos aqui o empenho da base de
governo, que representa todo o Estado de Minas Gerais. O Ipsemg
tem essa capilaridade em todo o Estado. Essa base de governo pode
ajudar a Oposição a convencer o governo. Não estamos aqui falando
de reajuste de 30%, 40% ou 50%.



935

Não queremos retroagir dois anos. E olhem que esta Casa já votou
retroatividade longa outras vezes. Queremos, no mínimo, que se
amplie esse reajuste, que façam retroatividade como estão fazendo
para o IMA, que se pense na situação dos aposentados e dos
apostilados. Há dados de toda a ordem. Acho que a maioria, no
Ipsemg, ganha pouco - trabalha muito e ganha pouco. Não acredito
que haja distorções, mas, se alguns dizem que há, que alguns
servidores ganham demais, deve ser a minoria. Então que
reescalonem esse reajuste, que negociem. Estamos aqui para
negociar. Se for preciso negociar de madrugada, na hora do almoço,
sempre fizemos isso. Ficamos aqui sábado, domingo, julho ... Não há
problema. Não é porque estamos em campanha eleitoral que
deixaremos de estar aqui, no Plenário. Temos de estar aqui. Nossa
obrigação é estar aqui. Faço um apelo, mais uma vez, para a base do
governo, para o governo, como sempre fizemos. Existe a emenda do
PT e do PCdoB, colocando o reajuste de 15%. Vejam bem, senhores
servidores. Fomos pressionados para retirar a emenda, para votar de
qualquer jeito, para não prejudicar os servidores do IMA.

Hoje relembrei algo de que muita gente, até da esquerda, já não se
recorda. Neste ano, comemoramos 160 anos do Manifesto Comunista
de Marx e Engels, de 1848, uma produção histórica para o
proletariado internacional, que terminava assim: “Proletariado de todo
o mundo, uni-vos”. O servidor tem de dar as mãos. Não podemos
aceitar divisionismo no seio do trabalhador público de Minas Gerais.
Peço a solidariedade de todos os servidores. Peço a solidariedade
daqueles que acompanharam, como nós, do PT, que acompanhamos
a negociação da gratificação do IMA. Estamos aqui, mais uma vez,
nesse período de discussão do projeto, primeiramente, para
esclarecer. Se fosse para votar de qualquer jeito, a Bancada teria de
retirar a emenda, e só passariam os 5%. Não vamos fazer isso,
porque temos responsabilidade. Parece-me que outras bancadas têm
essa mesma preocupação. Por outro lado, não queremos obstruir,
protelar, postergar esse projeto. Queremos acelerar, acelerar com
dignidade, acelerar com reconhecimento para o servidor. Não acredito
que não se possa avançar além de 5%. Não concordo com essa
inflexibilidade. É preciso verificar as possibilidades, como sempre
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fizemos nesta Casa. Será que o governo acha que não há mais
Oposição nesta Casa? Há, sim. Eleição é uma coisa; trabalho
legislativo é outra. Estamos aqui em nome do servidor público e do
serviço público do Estado de Minas Gerais. Há o desejo, na Casa, de
as negociações evoluírem. Vários Deputados da base me procuraram.
Por que o governo não pode avançar mais um pouquinho? Servidor,
vamos pressionar para avançar e votar com dignidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, queria apenas pedir
desculpas a algumas pessoas, porque disse que iria ser protelado por
causa de emenda. Deixem-me explicar o que está acontecendo. O
PMDB está oferecendo uma emenda generosa, em que atende o
pedido de vocês, servidores, na íntegra. O Deputado Adalclever está
apresentando uma emenda em que atende, na íntegra, todos os
pedidos dos servidores. Quero dizer que sou favorável e estarei aqui
para votar favoravelmente. Só gostaria que vocês prestassem atenção
e pedissem aos Deputados para que tenham com vocês a mesma boa
vontade que tiveram com a Ambev, com os usineiros, quando
reduziram o imposto do álcool de 25% para 12%. Acredito que
atenderão a todos vocês, servidores, porque são muito sensíveis.
Tudo vai começar nas comissões, quando o projeto voltar para lá,
para que suas emendas sejam analisadas. A sensibilidade deles é
muito grande.

Sr. Presidente, assumo o compromisso com o PMDB de votar um
aumento com justiça neste Plenário. Sou da base do governo e sou
suplente, mas tenho honra e não mudo meu caráter, não mudo as
minhas intenções e as minhas determinações por pressão de
ninguém. Há uma turma aqui, e vocês assistirão aos debates na
Comissão e no Plenário e verão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz*- Sr. Presidente, V. Exa e a Casa -
penso que aqueles que acompanham a TV Assembléia também -
sabem do meu posicionamento. A grande imprensa de Minas está
vítima de um bloqueio, de uma blindagem, pois não permitem que se
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discutam questões importantes do Estado, não podemos levar à
opinião pública aquilo que se discute em Minas Gerais. Estou-me
acostumando a dizer que hoje existem dois governos em Minas: o real
e o da mídia. E um não tem nada a ver com o outro. Quando se busca
discutir as questões do governo real, normalmente se é contraditado
com as peças do governo da mídia, que julgo mais oportuno ser
avaliado pelos marqueteiros e publicitários.

Sr. Presidente, aqueles que acompanham sabem da grande repulsa
que tenho, e o PMDB tem mostrado, em relação às chamadas leis
delegadas. Elas são uma excrescência; são, na verdade, uma
renúncia que o Poder faz a sua atribuição constitucional. Esse
governo já é o recordista em leis delegadas. Esta Casa, a continuar
assim, precisará ser rebatizada de “assembléia homologativa” do
Estado de Minas Gerais, porque ela somente homologa as vontades
do Sr. Governador do Estado.

Na Lei Delegada nº 175, o Governador fez uma grande maldade
com os servidores ocupantes de cargos comissionados do Ipsemg. O
que foi feito, Sr. Presidente? Aqueles servidores aposentados
apostilados nos cargos comissionados mais altos, no fim de carreira,
no topo, o que é conquistado ao longo de décadas de trabalho, foram
surpreendidos com a criação de outros cargos comissionados mais
elevados e foram posicionados em condições intermediárias, muito
abaixo de onde estavam. Portanto a emenda que foi apresentada pela
Bancada do PMDB, assinada por todos os seus integrantes, busca
recompor a situação existente antes da Lei Delegada nº 175,
reposicionando novamente os servidores aposentados apostilados no
nível de carreira que tinham antes dessa famigerada lei delegada.

Espero, Sr. Presidente, que aqueles Deputados da base governista
que estão sendo procurados pelos servidores e que têm assumido
compromisso com eles façam jus a isso ao votar aqui a emenda do
PMDB, votando favoravelmente à recolocação dos servidores
aposentados apostilados do Ipsemg no nível que tinham antes da
maldade que o Sr. Governador fez com eles, por meio da Lei
Delegada nº 175. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa as Emendas nºs 3 a 5, que foram publicadas na
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edição do dia 9/7/2008.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Adalclever Lopes e outros, que recebeu o
n° 3, uma do Deputado Arlen Santiago, que recebeu o  nº 4, e uma da
Deputada Elisa Costa e do Deputado André Quintão, que recebeu o nº
5, e que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimen to Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer, bem como que a emenda encaminhada pelo
Governador do Estado por meio da Mensagem n° 241/20 08, publicada
na edição do dia 3/7/2008, foi atendida no parecer da Comissão de
Justiça e será arquivada, nos termos do inciso IV do art. 180 do
Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 11/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.587/2008, da
Mesa da Assembléia, que altera o art. 1º da Resolução nº 5.195, de
4/7/2000, que estabelece condições para a realização de concurso
público e dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do
Servidor da Assembléia - CFAL - e dá outra providências. A Mesa da
Assembléia 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 1º
turno, o Projeto de Resolução nº 2.587/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Mesa da Assembléia.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007,
do Governador do Estado, que extingue cargos de provimento em
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comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Eros Biondini solicitando o adiamento da discussão do
projeto. 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 Complementar nº 42/2008,
do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 71, de 30/7/2003, que institui a avaliação periódica
de desempenho individual, disciplina a perda de cargo público e de
função pública por insuficiência de desempenho do servidor público
estável e do detentor de função pública nas administrações públicas
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Eros Biondini solicitando o adiamento da
discussão do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.978/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a
pagar compensação e pensão indenizatória por danos materiais e
morais às famílias das vítimas fatais dos incêndios ocorridos nas
cadeias públicas localizadas nos Municípios de Ponte Nova e de Rio
Piracicaba. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação
do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio*- Sr. Presidente, temos a proposta do
governo do Estado de pagar compensação e pensão indenizatória. Na
época em que os fatos ocorreram, a imprensa fez apenas uma
pequena divulgação de um dos maiores crimes que o Estado poderia
cometer: a chacina, pré-anunciada, de Ponte Nova e Rio Piracicaba.
Na época, percebemos que o governo do Estado tentava acobertar,
mostrar à imprensa nacional que Ponte Nova e Rio Piracicaba não
ficavam em Minas Gerais. Na oportunidade, eu brincava dizendo que
a imprensa cometia um equívoco, ao noticiar que a chacina era em
Ponte Nova, Minas Gerais. Eu pensava que Ponte Nova não pertencia
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a Minas Gerais.
Deputado Rêmolo Aloise, lembro-me de que, no momento da

discussão, o Deputado Lafayette de Andrada apresentou os
investimentos feitos pelo governo na área da segurança pública, nas
cadeias e nos presídios, como se todos os problemas tivessem sido
resolvidos. Então, disse-lhe: “considerando-se os investimentos que V.
Exa. nos tem apresentado, realmente Ponte Nova e Rio Piracicaba
não fazem parte de Minas Gerais, porque, conforme sua fala, o
governo resolveu todos os problemas de segurança pública do
Estado”.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, esta matéria tem de ser

votada, mas teria de ser discutida com o Parlamento. Ainda tenho 58
minutos para discutir esse projeto e tenho grande interesse de fazê-lo.
Conforme se verifica de plano, o Plenário está vazio. Gostaria de
discutir essa matéria num momento em que o Plenário estivesse
cheio, a fim de que as pessoas me ouvissem. Portanto, solicito o
encerramento, de plano, bem como que preserve o meu tempo para a
reunião de amanhã, a fim de que eu possa discutir este projeto.
Solicito o encerramento da reunião por falta de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos. Deputado Antônio Júlio, V.
Exa. ainda disporá de 57 minutos e 39 segundos para a discussão do
projeto.

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

a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.041, 2.042, 2.043,
2.044, 2.045, 2.047, 2.095, 2.256 e 2.450/2008, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 9,
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem - Suspensão e reabertura
da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado André Quintão; aprovação -
Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007; apresentação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 24 e das Emendas nºs 46 a 127; não-
recebimento de emendas do Deputado Delvito Alves, da Deputada
Elisa Costa, dos Deputados Célio Moreira, Luiz Humberto Carneiro e
André Quintão, da Deputada Rosângela Reis, do Deputado Djalma
Diniz e da Comissão de Fiscalização Financeira; encerramento da
discussão; encaminhamento da subemenda e das emendas com o
projeto à Comissão de Administração Pública; questões de ordem -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira
- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
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Zé Maia - Zezé Perrella.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, antes do encerramento

da discussão de várias matérias que completaram as seis reuniões,
gostaria de saber de V. Exa. se o projeto de lei que discutíamos ontem
também teve discussão encerrada. Ele está entre as que tiveram
encerrada a discussão?

O Sr. Presidente - Não. A Presidência informa ao Deputado Antônio
Júlio que ele continua em discussão, e V. Exa. terá 57 minutos e 39
segundos para continuar a discuti-lo.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Sr. Presidente.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes da pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos

os nossos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta
reunião o Projeto de Resolução nº 2.587/2008 e o Projeto de Lei nº
725/2007, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite, e o
Projeto de Lei nº 2.475/2008, que recebeu emendas na referida
reunião e foi devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira, para
parecer.

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

Quintão, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 seja apreciado em primeiro
lugar, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,
mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007,
do Tribunal de Justiça, que altera a Lei Complementar nº 59, de
18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado
de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação
do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça, e com
as Emendas nºs 3 a 26, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Justiça, e das Emendas nºs 3, 22 e 26, da Comissão de Assuntos
Municipais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Administração Pública, com as Emendas nºs 27 a 45, que apresenta,
e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça, 3, 22
e 26, da Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa a Subemenda nº 1 à Emenda nº 24 e as Emendas nºs
46 a 127, que foram publicadas na edição do dia 10/7/2008.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
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projeto a Subemenda nº 1 à Emenda nº 24, do Deputado Lafayette de
Andrada, e três emendas do Deputado Délio Malheiros, que
receberam os nºs 46, 47 e 101, uma do Deputado Doutor Viana, que
recebeu o nº 48, nove do Deputado Célio Moreira, que receberam os
nºs 49, 51 a 53, 61, 62, 67, 92 e 123, duas do Deputado André
Quintão, que receberam os nºs 50 e 90, cinco do Deputado Luiz
Tadeu Leite, que receberam os nºs 54, 55, 60, 63 e 72, sete do
Deputado Ivair Nogueira, que receberam os nºs 56 a 59, 68, 116 e
121, três do Deputado Domingos Sávio, que receberam os nº 64 a 66,
três do Deputado Inácio Franco, que receberam os nºs 69, 75 e 126,
uma do Deputado Wander Borges, que recebeu o nº 70, uma do
Deputado Adalclever Lopes, que recebeu o nº 71, uma do Deputado
Almir Paraca, que recebeu o nº 73, duas do Deputado Arlen Santiago,
que receberam os nºs 74 e 110, nove da Deputada Elisa Costa, que
receberam os nºs 76 a 83 e 95, uma do Deputado Zezé Perrella, que
recebeu o nº 84, três do Deputado Durval Ângelo, que receberam os
nºs 85, 86 e 93, uma do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o
nº 87, uma do Deputado Fahim Sawan, que recebeu o nº 88, uma do
Deputado Carlos Mosconi, que recebeu o nº 89, uma do Deputado
Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 91, uma do Deputado Mauri
Torres, que recebeu o nº 94, duas do Deputado Delvito Alves, que
receberam os nºs 96 e 122, cinco do Deputado Carlos Pimenta, que
receberam os nºs 97, 98 e 103 a 105, uma do Deputado Djalma Diniz,
que recebeu o nº 99, uma do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que
recebeu o nº 100, uma do Deputado Tiago Ulisses, que recebeu o nº
102, duas do Deputado Getúlio Neiva, que receberam os nºs 106 e
107, duas do Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs 108 e
109, uma do Deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o nº 111,
três da Deputada Maria Lúcia Mendonça, que receberam os nºs 112 a
114, uma da Deputada Ana Maria Resende, que recebeu o nº 115,
uma dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique, que recebeu o nº
117, três do Deputado Dinis Pinheiro, que receberam os nºs 118 a
120, uma do Deputado Gilberto Abramo e outros, que recebeu o nº
124, uma da Deputada Gláucia Brandão, que recebeu o nº 125, e uma
do Deputado Irani Barbosa, que recebeu o nº 127.

A Presidência informa ainda que, nos termos do § 2º do art. 188 do
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Regimento Interno, encaminha a subemenda e as emendas com o
projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer, e que,
nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, a Mesa
deixa de receber duas emendas do Deputado Delvito Alves, por serem
idênticas às Emendas n° 43 e 84; uma da Deputado El isa Costa, por
ser idêntica à Emenda n° 39; duas do Deputado Célio  Moreira, por
serem idênticas às Emendas n°s 61 e 62; uma do Depu tado Luiz
Humberto Carneiro, por ser idêntica à Emenda n° 48;  duas do
Deputado André Quintão, por serem idênticas às Emendas nºs 12 e
13; uma da Deputada Rosângela Reis, por ser idêntica à Emenda n°
8; uma do Deputado Djalma Diniz, por ser idêntica à Emenda nº 8.

- As emendas não recebidas foram publicadas na edição do dia
10/7/2008.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que a Mesa também deixa
de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
as Emendas nº 33, 34 e 44, da Comissão de Fiscalização Financeira,
por serem idênticas, respectivamente, às Emendas nºs 13, 12,
publicadas na edição do dia 15/4/2008, e 39, publicada na edição do
dia 9/7/2008.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, ouvi V. Exa. determinar o

retorno do Projeto de Lei n° 26/2007 à Comissão de Administração
Pública. Esse projeto, com as emendas apresentadas em Plenário,
mexe com a questão financeira. E esse projeto, na Comissão de
Ficalização Financeira, ontem, foi objeto de uma reunião de mais de
cinco horas. Gostaria que V. Exa. fizesse uma revisão do seu
encaminhamento e que ele fosse encaminhado à Comissão de
Fiscalização Financeira, que ontem, por mais de seis horas, reuniu-se,
com mais de 12 Deputados e 10 Juízes de Direito. Retornando essa
matéria à Comissão de Administração Pública, fica prejudicado todo o
trabalho realizado pela Comissão de Fiscalização Financeira, que está
preparada para emitir o parecer. É o apelo que faço a V. Exa.

O Sr. Presidente - Esclarecemos ao Deputado que a comissão de
mérito é a de Administração Pública. Todavia, poderá haver a
negociação para que o projeto retorne à Comissão de Fiscalização
Financeira. Essa decisão encontra-se estribada no art. 102, inciso I,
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alínea “a”, do Regimento Interno, que diz que a organização dos
Poderes Executivo, Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério
Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, das Polícias
Militar e Civil e do Sistema de Defesa Civil é competência da
Comissão de Administração Pública.

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, entendo que, na Comissão,
há algumas emendas de mérito, mas a questão é muito mais
financeira. Estou dizendo isso até para ajudar no encaminhamento da
votação do projeto. A Comissão de Administração Pública poderia
tratar da questão de mérito, e a Comissão de Fiscalização, da questão
financeira, por ser grande o impacto financeiro do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007 e pela participação de ontem, na Comissão
de Fiscalização Financeira, em que nos reunimos por quase seis
horas. Aliás, para que esse projeto possa tramitar e ser votado ainda
no primeiro semestre, apresentamos proposta para que fossem
acolhidas as emendas e realizada uma reunião, até um pouco
informal, para inserir o que fosse ou não do projeto; que fossem
chamados os Deputados e que lhes fosse dito que suas emendas não
seriam acatadas, porque não há como, senão não votaremos esse
projeto. Começarão os problemas, haverá obstrução. Poderia haver
inclusive a participação dos membros da Comissão de Administração
Pública. Quero dar apenas uma contribuição, para que o projeto seja
votado, em cumprimento ao acordo feito com alguns Líderes. Como já
disse ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, se for
de outra forma, esse projeto não tramitará no primeiro semestre.

O Sr. Presidente - A Presidência entende que respondeu à questão
de ordem suscitada. Todavia, as ponderações e as argumentações do
Deputado vão ao ensejo do almejado por esta Casa: discussão e
diálogo contraditório à exaustão, no exame das matérias. A
Presidência tem de se pautar pelo Regimento. Todavia, ficam em
aberto possíveis negociações e entendimentos a serem levados a
cabo em relação à matéria.

O Deputado Elmiro Nascimento - Gostaria apenas de discordar do
meu colega e amigo Deputado Antônio Júlio, porque, realmente, a
questão diz respeito ao mérito, não estando mais em jogo a questão
financeira. Aliás, fui relator na Comissão de Administração Pública.
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Agora, a questão é de mérito: não cabe à Comissão de Fiscalização
Financeira analisar o projeto, conforme dispõe o Regimento. Gostaria
que V. Exa. respeitasse o nosso Regimento e encaminhasse o projeto
à Comissão de Administração Pública, para análise, para que, depois,
volte ao Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que já deu a
decisão, em obediência ao Regimento da Casa. Todavia, volto a
repetir, nada impede a participação de qualquer Deputado no bojo da
discussão, em qualquer momento. Portanto, está aberta a participação
de todos os Deputados na reunião da Comissão de Administração
Pública.

O Deputado Elmiro Nascimento - Convido os membros da Comissão
de Fiscalização Financeira a participar da reunião.

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, não estou querendo tirar o
mérito da Comissão de Administração Pública. Estou apenas
alertando, mais uma vez, que, se o projeto for nesse afogadilho, não
será votado neste primeiro semestre. Estou só avisando. Pode passar
em qualquer Comissão. Ontem, fiquei seis horas por conta dessa
discussão. Não tenho interesse nenhum, já fiz o que tinha de fazer. As
minhas emendas foram acatadas. Apenas faço esse alerta. Talvez
seja um dos poucos Deputados que tenha presidido esse tipo de
tramitação de proposição. Sei que, se não houver um grande acordo,
o projeto não será votado. Se quiserem tocar na marra, vamos tocá-lo
e fazer do jeito que quer a pressão do lado de fora. Afirmo que,
geralmente, dá errado todo projeto polêmico que vai no afogadilho.
Essa é a minha contribuição. Talvez o projeto nem precisasse passar
pela Comissão. Discutiríamos as emendas no Plenário, na ansiedade
de se resolver a questão.

O Sr. Presidente - A Presidência dá por encerrado o assunto. A
questão de ordem suscitada já foi respondida, bem como já foram
tratados os aspectos novamente ressaltados pelo Deputado Antônio
Júlio. A matéria tramita nesta Casa em obediência ao Regimento, com
o tempo indispensável de contribuição dos parlamentares e a análise
de mérito das Comissões, acabando de receber um volume apreciável
de emendas de iniciativa de vários parlamentares. Portanto, haverá
oportunidade de serem ampliados os debates. A Presidência solicita
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aos demais parlamentares que, ao levantarem questão de ordem, não
reabram uma questão já encerrada, respondida, exaurida nos termos
do Regimento desta Casa.

A Deputada Elisa Costa - Concordo em que, há vários anos, esse
projeto tramita nesta Casa. A votação será histórica, pois todos os
Deputados participaram intensamente. O projeto foi retirado na
legislatura anterior e voltou nesta, já com contribuições da
Assembléia. Considero o alerta do Deputado Antônio Júlio importante,
mas agora deve haver unidade de atuação de todas as bancadas, de
todos os partidos que já foram atendidos pela maioria das emendas
relativas às regiões que representam, o que ficou evidente na reunião
realizada ontem, na Comissão de Fiscalização. Praticamente todo o
Estado foi contemplado com a criação de novas comarcas, de varas
especializadas, enfim, vale um esforço desta Casa Legislativa para
que possamos votar a matéria ainda antes do recesso. É preciso um
esforço maior nesta semana final, para que o governo, a Assembléia e
todas as bancadas façam justiça social aos trabalhadores do Ipsemg.
Isso vai coroar o semestre em relação às leis que votamos. Peço o
empenho de todos os Deputados para garantir que, nas negociações
finais, votemos o projeto do Tribunal de Justiça e o dos servidores
públicos sem dividi-los, respeitando todos e suas atribuições, que
devem ser exercidas com qualidade. Vamos avançar na contribuição
que podemos dar para que haja um reajuste mais digno, mais justo
para os trabalhadores do Ipsemg, instituto que cuida de todos os
servidores de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradeço a contribuição. Mais uma vez, esta
Presidência entende que esta Casa é o templo da democracia e que
toda e qualquer matéria é apreciada em obediência ao Regimento
Interno, da maneira mais ampla e exaustiva assegurada pelas
prerrogativas e condicionantes nele estabelecidas.

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 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007,
uma vez que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.
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Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

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

CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007, EM 11/3/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Agostinho Patrús Filho, Jayro Lessa, Gil Pereira e Luiz Humberto
Carneiro, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Agostinho Patrús Filho, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007, no 1º turno.
O relator, Deputado Luiz Humberto Carneiro, com a palavra, faz a
leitura do seu parecer, que conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado. O Presidente suspende a
reunião por alguns minutos. Reabertos os trabalhos, continua em
discussão o parecer. Nessa fase, são apresentadas duas propostas
de emenda à Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007, uma do
Deputado Célio Moreira e a outra do Deputado Zé Maia. Encerrada a
discussão e posto em votação, é o parecer aprovado. Postas em
votação, são as emendas rejeitadas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser convocada através de edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Gil Pereira.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
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NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,
EM 24/6/2008

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Gláucia Brandão e os Deputados Antônio Carlos Arantes (substituindo
este ao Deputado Antônio Genaro) e Inácio Franco (substituindo a
Deputada Rosângela Reis), ambos por indicação da Liderança do
BPS, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e a deliberar sobre 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. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.391/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça) e
2.397/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 2.579/2008. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 1.933/2007 e 2.315/2008. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Ruy Muniz.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2008
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Adalclever Lopes
(substituindo este ao Deputado Getúlio Neiva, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício nº 639/2008, do Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Gilman Viana Rodrigues,
publicado no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008. O Presidente acusa
o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Mensagem nº 232/2008, do Governador do Estado,
em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes). 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 os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.150/2008
(relator: Deputado Adalclever Lopes), redistribuído; e pela aprovação
na forma do projeto de resolução que apresenta, em turno único, da
Mensagem nº 230/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes),
redistribuído. 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 2.409/2008 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Padre João em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão, com a finalidade de obter
esclarecimentos sobre pedidos de providências encaminhados por
esta Casa a autoridades e órgãos públicos constantes no relatório
final da CPI do Preço do Leite, realizada em 2002. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos
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Arantes - Chico Uejo.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Inácio Franco e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de “folder” encaminhado pelo Sr.
Ricardo Wagner Reis Duarte, apresentando o “software” “Pirâmide”,
que faz a avaliação vetorial de desempenho na área de meio
ambiente; e de ofício do Sr. Luiz Alves Lopes, Chefe de Gabinete da
Prefeitura Municipal de Governador Valadares, publicado no “Diário do
Legislativo” de 26/6/2008. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
A Presidência recebe requerimento da Deputada Cecília Ferramenta
em que solicita a realização de audiência pública para debater a
instalação de rede de transmissão de energia elétrica da Interligações
Elétricas de Minas Gerais - Iemg - na Área de Preservação Ambiental
- APA - Ipanema, localizada no Povoado de Tribuna, na zona rural de
Ipatinga, o qual será apreciado oportunamente. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Inácio Franco.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sargento
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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 2.554, 2.557, 2.562,
2.564 e 2.565/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.552, 2.560, 2.563,
2.566 e 2.570/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.556 e 2.569/2008
(Deputado Delvito Alves); 2.547, 2.548, 2.549 e 2.568/2008 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.551, 2.555, 2.558 e 2.571/2008 (Deputado
Hely Tarqüínio); 2.553 e 2.561/2008 (Deputado Sargento Rodrigues);
e 2.550, 2.559 e 2.572/2008 (Deputado Neider Moreira); Projeto de Lei
Complementar nº 36/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 36/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prazo regimental solicitado pelo relator,
Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei nºs 327 e 540/2007 e
1.985/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.363/2007 e 2.400/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma
do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº 2.429/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio). O Projeto de Lei nº 2.100/2008 é retirado
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nº
2.327 e 2.445/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados, em virtude
de prorrogação de prazo solicitada pelos relatores, Deputado
Sebastião Costa e Dalmo Ribeiro Silva, respectivamente. É convertido
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em diligência à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº
2.382/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.333/2008, no 1º
turno, deixa de ser apreciado em virtude de prazo regimental
solicitado pelo 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 pareceres pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs
1.961/2007 e 2.527/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.494 e
2.518/2008, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 2.496, 2.507 e 2.532/2008
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);
2.498, 2.526, 2.528 e 2.545/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.500, 2.506, 2.514 e 2.523/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 2.504 e 2.529/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
2.530, 2.537 e 2.540/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.522/2008 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.538, 2.539, 2.541,
2.542, 2.543, 2.544 e 2.546/2008. 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 9/7/2008, às 9h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Neider Moreira -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Celeste Morais
Guimarães, Auditora-Geral do Estado (3/7/2008) e dos Srs. David
Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos Detetives de Polícia
do Estado de Minas Gerais (4/7/2008) e Honorico Cota Pacheco
(3/7/2008). O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
2.177/2008, no 1º turno, (Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Inácio Franco em que solicita seja feita inversão da pauta da reunião,
de modo que o Projeto de Lei Complementar nº 36/2007 seja
apreciado em último lugar. Submetido a votação, é rejeitado o parecer
do relator, Deputado André Quintão, sobre o Projeto de Lei nº
2.130/2008, no 1º turno, o qual conclui pela aprovação do projeto. Nos
termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno, o Presidente designa o
Deputado Inácio Franco novo relator da matéria, para elaborar outro
parecer. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Inácio
Franco, sobre o Projeto de Lei nº 2.134/2008, no 1º turno, que conclui
pela aprovação da matéria, é apresentada proposta de emenda do
Deputado André Quintão. Encerrada a discussão, são aprovados o
parecer e a proposta de emenda apresentada. Fica, portanto,
aprovada a nova redação do parecer, que conclui pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 1, apresentada. O Presidente determina a
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distribuição de avulsos, solicitada pelo relator, Deputado Chico Uejo,
do parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.164/2008, no 1º turno, o qual
conclui pela aprovação do parecer na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 36/2007 na forma do Substitutivo nº
1, apresentado pela Comissão (relator: Deputado André Quintão).
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 2.593 a 2.596 e 2.601/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin
Moura e Almir Paraca em que solicitam seja realizada reunião
conjunta da Comissão com a Comissão de Participação Popular para
discutir, em audiência pública, pontos relacionados com o Ipsemg;
Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião conjunta da
Comissão com a Comissão de Participação Popular para debater a
proposta de transferência de gestão da Fundação João Pinheiro, da
Fundação TV Minas Cultural e Educativa e do Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais para organizações sociais de
interesse público - Oscips; Weliton Prado em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão para debater a aplicação do
Decreto nº 44.410, editado, em 17/11/2006, pelo governo do Estado,
que estabelece normas de procedimentos relativas à opção do
servidor público civil do Poder Executivo para a jornada de 40 horas; e
Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública
da Comissão para discutir sobre o Projeto de Lei nº 2.130/2008, de
sua autoria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, em 9/7/2008, às 17 horas, para
apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.164/2008, no 1º turno,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Ana Maria Resende
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- André Quintão.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008

Às 17h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio,
Sebastião Helvécio e Célio Moreira, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e
os Deputados Délio Malheiros, Antônio Carlos Arantes, Ivair Nogueira,
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Sargento Rodrigues, Adalclever
Lopes, André Quintão, Gilberto Abramo, Luiz Humberto Carneiro,
Delvito Alves e Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. O Presidente registra a presença
dos Srs. Nelson Missias de Morais, Presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros - Amagis -; Bruno Terra Dias, Maurício Torres
Soares, Cláudio Manuel Barreto de Figueiredo e Doorgal Borges
Andrada, Vice-Presidentes da Amagis; Tibagy Salles Oliveira,
Presidente do Conselho Deliberativo da mesma Associação; José
Humberto da Silveira, Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de
Minas; Sérgio Paulo Campos, Prefeito Municipal de Fronteira; da Sra.
Sandra Silvestrine, do Sr. Rui Viana e da Sra. Tatiana Borges,
respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Diretora do Sindicato
dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais -
Serjusmig. 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 991 e 1.479/2007
(relator: Deputado Antônio Júlio), 1.386/2007 e 2.395/2008 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio), 1.945/2007 (relatora: Deputada Elisa
Costa) e 2.028/2008 (relator: Deputado Célio Moreira) na forma do
vencido no 1º turno; e 1.609/2007 (relator: Deputado Sebastião
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Helvécio): e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.160/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa), 1.523/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio) e 2.474/2008 (relatora: Deputada Elisa Costa)
na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; 2.451 e 2.456/2008 (relator: Deputado Sebastião Helvécio),
2.452/2008 (relator: Deputado Célio Moreira), 2.454/2008 (relator:
Deputado Antônio Júlio) e 2.453/2008 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa).
Suspende-se a reunião. O Deputado Jayro Lessa se retira da reunião
e é substituído pelo Deputado Antônio Carlos Arantes. Às 18h50min,
são reabertos os trabalhos. Registra-se a presença do Deputado
Inácio Franco. O Presidente informa que, na condição de relator,
acatou as Propostas de Emenda nºs 1 a 6 e 8 a 21, apresentadas por
parlamentares. Na fase de discussão do parecer em que o relator,
Deputado Zé Maia, conclui pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 27 a 45;
e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça, e das Emendas nºs 3, 22 e 26, da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, é apresentada a Proposta de Emenda nº
7, dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique, que é destacada
pelo Deputado Ivair Nogueira. Submetido a votação, é aprovado o
parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é
rejeitada a Proposta de Emenda nº 7. Registra-se a presença do
Deputado Jayro Lessa. Após discussão e votação, é também
aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.098/2008
no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça, na forma das Subemendas nº 1, da Comissão de
Administração Pública; a Emenda nº 4, da Comissão de Constituição e
Justiça, e as Emendas nºs 5 a 7, da Comissão de Administração
Pública; e pela rejeição da Emenda nº 3, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio). Os Projetos de Lei
nºs 2.041 a 2.045, 2.047, 2.219, 2.220, 2.298, 2.431, 2.450, 2.455 e
2.475/2008 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária e para a reunião extraordinária a realizar-se amanhã,
às 16h30min, com a finalidade de apreciar os Pareceres para o 2º
Turno do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 e dos Projetos de
Lei nºs 2.041 a 2.045, 2.047, 2.219. 2.220, 2.256, 2.298, 2.440, 2.455
e 2.475/2008; e os Pareceres para o 1º Turno do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007 e do Projeto de Lei nº 2.431/2008;
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Elisa Costa - Antônio Júlio.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 9/7/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Gilberto Abramo e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nº 1.420, 1.448 e
1.504/2007, 2.046, 2.048, 2.133, 2.165 e 2.199/2008 (Deputado
Gilberto Abramo), 2.253, 2.278, 2.288, 2.345, 2.347, 2.368, 2.386,
2.391 e 2.397/2008 (Deputado João Leite). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.420, 1.448 e
1.504/2007, 2.046, 2.048, 2.133, 2.165 e 2.199/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
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Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.253, 2.278, 2.288, 2.345,
2.347, 2.368, 2.386, 2.391 e 2.397/2008 (relator: Deputado João
Leite). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite - Fábio Avelar.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008

Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Adalclever
Lopes e Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). Suspende-se a reunião. O Deputado
Sebastião Helvécio se retira da reunião. Às 18 horas são reabertos os
trabalhos. Registra-se a presença dos Deputados Domingos Sávio e
Sávio Souza Cruz. O Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 e os
Projetos de Lei nºs 2.041 a 2.045, 2.047, 2.219, 2.220, 2.256, 2.431,
2.450, 2.455 e 2.475/2008 são retirados da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as reuniões extraordinárias em 10/7/2008, às 9 e às14



961

horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2008
Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio e Antônio Carlos
Arantes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos
Projetos de Lei nºs 2.041 e 2.044/2008 (relator: Deputado Antônio
Júlio); 2.045 e 2.450/2008 (relatora: Deputada Elisa Costa); 2.043 e
2.047/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); 2.043/2008
(relatora: Deputada Elisa Costa) e 2.256/2008 (relator: Deputado
Antônio Júlio) na forma do vencido no 1º turno; 2.475/2008 na forma
do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes). O Deputado Antônio Carlos Arantes se retira
da reunião. Suspende-se a reunião. Às 10 horas são reabertos os
trabalhos. Registra-se a presença dos Deputados Domingos Sávio e
Delvito Alves. A Deputada Elisa Costa e o Deputado Antônio Júlio se
retiram da reunião. Os Projetos de Lei nºs 2.164, 2.219, 2.220, 2.298,
2.431 e 2.455/2008 são retirados da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião
extraordinária, hoje às 14 horas, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Gustavo Valadares - André Quintão -

Domingos Sávio - Inácio Franco.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Durval Ângelo, Antônio
Carlos Arantes, Célio Moreira, Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes,
Gilberto Abramo, Delvito Alves e Ruy Muniz. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que fez retirar da pauta da reunião os Projetos de Lei nºs 2.098 e
2.317/2008, por falta de pressupostos regimentais. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 42/2008, na forma do vencido no 1º
turno (relator: Deputado Domingos Sávio). O parecer sobre emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº
26/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado, em virtude de solicitação
de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Elmiro
Nascimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Durval Ângelo - Adalclever Lopes -

Domingos Sávio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 129/2007

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, a proposição em exame requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Presidente da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig -, ao Diretor-
Geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado - DER-
MG - e ao Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
- Copasa-MG -, solicitando informação sobre a infra-estrutura da
região do Médio São Francisco e indicando as providências
necessárias para incrementar a produção de gás natural nesta região,
no âmbito de suas respectivas competências.

Após sua publicação no “Diário Oficial” em 17/3/2007, vem a matéria
à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79,
VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A região do Médio São Francisco abrange desde os Municípios de

Pirapora, em Minas Gerais, até Remanso, na Bahia, com 402.531km²
de área total ou 53% da área da bacia hidrográfica do rio, numa
extensão de 1.230km. A população da região é de 3,232 milhões de
habitantes.

Desde que foram registradas ocorrências de gás natural nas regiões
mineiras que compõem o Médio São Francisco, no Norte do Estado, a
Agência Nacional de Petróleo repassou recursos para o Governo fazer
os estudos técnicos sobre essa reserva de gás e investigar também a
possibilidade de encontrar petróleo.

São inúmeros os ganhos econômicos obtidos com o uso do gás
natural como combustível, mas a principal vantagem é a preservação
do meio ambiente. Sua combustão é limpa, isenta de fuligem e outros
materiais que prejudicam o meio ambiente.

A exploração do gás natural no Norte de Minas em virtude do
“royalty” a ser gerado poderá melhorar a economia e a qualidade de
vida na região.

Contudo, se não houver infra-estrutura adequada que possa atender
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a demanda da produção, como, por exemplo, saneamento básico e
rodovias pavimentadas, a comercialização do produto ficará
prejudicada.

Por tais razões, consideramos oportuno o pedido de informação
proposto; pois, dessa forma, esta Casa Legislativa poderá reivindicar
do Governo do Estado medidas para adequar a infra-estrutura da
região às necessidades geradas pelo processo exploratório do gás
natural.

Entretanto, apresentamos substitutivo à matéria para adequá-la às
normas de redação técnica utilizadas neste Parlamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

129/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer a
V. Exa., nos termos do art. 100, IX, do Regimento Interno, seja
enviado ofício ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - Codemig -, ao Diretor-Geral do
Departamento de Estradas e Rodagens do Estado - DER-MG e ao
Presidente da Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais -
Copasa - solicitando que informem a esta Casa Legislativa se a infra-
estrutura existente na Região do Médio São Francisco é suficiente
para possibilitar a exploração de gás natural e, em caso contrário,
indicar as providências necessárias ao aprimoramento dessa infra-
estrutura.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 219/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, a proposição em análise requer à Presidência da
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Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Diretor-Presidente
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -,
solicitando informações sobre as razões do reajuste de tarifas
anunciado no dia 16/2/2007 e sobre os critérios adotados pelo
Governo do Estado para autorizar a referida empresa a coletar
resíduos sólidos quando o esgotamento sanitário se der por meio de
fossa séptica.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 24/3/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia, para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Um dos pedidos de informação da Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte à Copasa-MG refere-se às razões do
reajuste nas tarifas sociais anunciadas em 16/2/2007.

Sobre esse assunto o Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Copasa-MG, Ricardo Augusto Simões Campos, em
entrevista à Agência Minas - Notícias do Governo do Estado de Minas
Gerais, explicou que o aumento nos custos não administrativos se
deram em níveis acima da inflação, ampliando os gastos da empresa.
Ele afirmou, por exemplo, que o cloro, produto usado na tratamento da
água, subiu 38,59% em 2006; a cal, 35,24%; e o flúor, 19,04%.
Também o serviço de telefonia apresentou um aumento de 7,5%.
Apesar desses aumentos, foi possível a aplicação de um reajuste
médio de 6,72%.

A Copasa-MG adotou neste ano novo critério para reajustar as
contas de água e esgoto. Milhões de mineiros, representando mais da
metade de seus clientes, estão sendo beneficiados com a nova
política tarifária da empresa.

Com os novos critérios adotados, aumenta para mais de 100 mil o
número de moradores de regiões carentes do Estado que recebem
descontos de até 55%. Dois milhões e quinhentos mil consumidores,
com consumo mensal de 6.000l de água, não tiveram reajuste em
suas contas. Três milhões e quinhentos mil clientes, com consumo
mensal entre 6.000l e 10.000l, tiveram reajuste inferior à inflação
medida pelo IGPM, que foi de 3,77%.

Cerca de 90% dos clientes da Copasa-MG consomem até 20.000l
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de água por mês. Destes, 26% não tiveram sua contas reajustadas,
por se enquadrarem na faixa de consumo mínimo, ou seja, até 6.000l
de água por mês. Outros 27% tiveram reajuste abaixo do índice de
inflação, pois consomem entre 6.000l e 10.000l de água por mês.

O impacto do reajuste, na classe residencial, para quem utiliza os
serviços de água e de esgoto, será de R$ 3,63 mensais, para
consumidores de 15.000l por mês. Para os clientes que utilizam
apenas o serviço de água, o impacto será de R$ 1,92 por mês.

Já os usuários que consomem 20.000l de água por mês tiveram sua
contas reajustadas em R$ 0,20/dia para os serviços de água e esgoto
ou R$ 0,11/dia para aqueles que utilizam somente os serviços de
água.

Os consumidores das classes comercial, industrial e dos setores
público, que representam cerca de 10% do universo de clientes da
empresa, tiveram um reajuste inferior a 10%.

As tarifas sociais de água e esgoto, que beneficiam moradores de
imóveis com até 44m² de área construída, continuam a merecer
especial atenção da Copasa-MG, com descontos que variam de 41%
a 55%, sobre a tarifa normal, para um consumo de até 15.000l de
água por mês, o que beneficia mais de 1.500.000 pessoas.

Como as razões do reajuste das tarifa sociais de água e esgoto já
foram explicitadas - conforme demonstramos neste parecer -,
amplamente divulgadas pela imprensa e se encontram à disposição
no “site” do governo para consultas, não vemos a necessidade de
questionar aquela empresa a esse respeito.

Quanto ao pedido de informação sobre o sistema de coleta de
resíduos sólidos, este é um novo serviço que a Copasa-MG está
disponibilizando para a população a partir de 2007.

Trata-se do esgotamento sanitário pelo sistema estático, ou seja,
fossas utilizadas por pessoas que moram em localidades servidas
pela empresa, mas não contam com coletores de esgoto, receberão
serviços de manutenção e coleta de resíduos, os quais antes eram
oferecidos por empresas privadas. Fossas que não atendem às
exigências técnicas serão substituídas por outros modelos mais
eficientes, que não prejudiquem o meio ambiente nem coloquem em
risco a saúde humana.
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É certo que esse novo serviço melhorará as condições de saúde e
ajudará na proteção do meio ambiente; contudo esta Casa, no âmbito
das atribuições a ela atribuídas por força do art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado, necessita ser informada sobre a forma
acordada para que a Copasa-MG seja a responsável pela prestação
desse serviço.

Dessa forma, consideramos oportuno o envio do pedido de
informação proposto, mas, para torná-lo mais adequado ao que se
pretende, estamos apresentando substitutivo à matéria, no final deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

219/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte requer a V.
Exa., nos termos do art. 100, IX, do Regimento Interno, seja
encaminhado ofício ao Diretor-Presidente da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, solicitando que informe
a esta Casa a forma acordada para a escolha dessa empresa como a
responsável pela coleta de resíduos sólidos, quando o esgotamento
sanitário se der por meio de fossas sépticas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 244/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, a proposição em análise requer à Presidência da
Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Secretário de
Estado da Fazenda e ao Chefe do Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - Detran-MG solicitando informação sobre o valor pago
pelas seguradoras ao Estado para que este proceda à arrecadação do
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seguro Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre - DPVAT.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 29/3/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia, para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A atividade seguradora no Brasil teve início com a abertura dos

portos ao comércio internacional, em 1808.
Nesse período, a atividade seguradora era regulada pelas leis

portuguesas. Somente em 1850, com a promulgação do Código
Comercial Brasileiro (Lei nº 556, de 25/6/1850), é que o seguro
marítimo foi pela primeira vez estudado e regulado em todos os seus
aspectos.

Mais tarde, mediante o Decreto-Lei nº 73, de 21/11/66, foram
reguladas todas as operações de seguros e resseguros e instituído o
Sistema Nacional de Seguros Privados, constituído pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados - Susep -; pelo Instituto de Resseguros
do Brasil - IRB -; pelas sociedades autorizadas a operar em seguros
privados e pelo corretores habilitados.

O DPVAT é um seguro que indeniza vítimas de acidentes causados
por veículos que têm motor próprio e circulam por vias terrestres.

A Lei nº 6.194, de 19/12/74, determina a obrigatoriedade do
pagamento do DPVAT para todos os veículos automotores de via
terrestre, sem exceção, o que garante às vítimas de acidentes com
veículos o recebimento de indenização, ainda que os responsáveis
pelos acidentes não arquem com essa responsabilidade.

Por força do art. 12, III, do Decreto nº 38.886, de 1º/7/97, as
sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT são contribuintes
da taxa de expediente. A receita proveniente da arrecadação dessas
taxas é direcionada, em primeira instância, à Secretaria de Fazenda,
para que esta a repasse aos órgãos afins.

Dessa forma, consideramos oportuno o pedido de informação
proposto, mas entendemos não haver necessidade de encaminhá-lo
ao Detran-MG, pois essa incumbência não está prevista no rol de
suas competências.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº
244/2007 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Excluam-se do texto da proposição os termos: “e ao Detran-MG”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 249/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em

análise requer ao Presidente da Assembléia seja encaminhado ofício
ao Iter, pedindo relatório circunstanciado sobre a situação fundiária da
Fazenda Alagadiço, situada no Município de Minas Novas.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia, para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, compete

às Comissões, entre outras atribuições, “encaminhar, por intermédio
da Mesa da Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de
Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais”.

A proposição em epígrafe tem por objetivo solicitar ao Iter relatório
circunstanciado sobre a situação fundiária da Fazenda Alagadiço,
situada no Município de Minas Novas. Objeto de disputa fundiária que
resultou no assassinato do trabalhador rural Antônio de Jesus Santos,
às vésperas do Natal de 2006, a referida fazenda está sendo
submetida a processo de levantamento topográfico, sob a
responsabilidade do Iter, requisito indispensável para sua
desapropriação para fins de reforma agrária.

Destarte, compreende-se a necessidade de a Comissão de Direitos
Humanos dispor das informações indispensáveis para o exercício de
sua função fiscalizadora, bem como para o encaminhamento das
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providências cabíveis para a solução pacífica do conflito.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº
249/2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 250/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em

análise requer ao Presidente da Assembléia seja encaminhado ofício
à Codevale solicitando relatório circunstanciado sobre a execução do
convênio de eletrificação rural da Fazenda Alagadiço, no Município de
Minas Novas.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, compete

às Comissões, entre outras atribuições, “encaminhar, por intermédio
da Mesa da Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de
Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais”.

A proposição em tela visa solicitar à Codevale relatório
circunstanciado da execução do convênio de eletrificação rural da
Fazenda Alagadiço, objeto de disputa fundiária que já resultou na
morte de trabalhador rural, às vésperas do Natal de 2006.

Segundo denúncias apresentadas durante audiência pública
promovida pela Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal
de Minas Novas, em 7/3/2007, o capataz João Antônio Alves da Silva,
vulgo “João do Alagadiço”, réu em processo criminal, acusado pelo
assassinato do trabalhador Antônio de Jesus Santos, teria, com
emprego de ameaças, impedido o acesso dos técnicos da Codevale à
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referida fazenda, impossibilitando a execução do convênio de
eletrificação rural com o intuito de dificultar o assentamento das
famílias na área em litígio.

Sendo inaceitável que o acesso de agentes públicos, no exercício
regular de suas funções, seja impedido por pistoleiros, em detrimento
do bem-estar da população, compreende-se a necessidade de a
Comissão de Direitos Humanos ter acesso a informações detalhadas
e precisas, capazes de elucidar os fatos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

250/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 252/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em

análise requer ao Presidente da Assembléia seja encaminhado ofício
à Advocacia-Geral do Estado, solicitando informações sobre a ação
discriminatória da Fazenda Alagadiço, no Município de Minas Novas.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 73, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, compete

às Comissões, entre outras atribuições, “encaminhar, por intermédio
da Mesa da Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de
Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais”.

A proposição em pauta tem por escopo solicitar à Advocacia-Geral
do Estado informações processuais relativas à ação discriminatória
em curso na Justiça objetivando a desapropriação da Fazenda
Alagadiço, situada no Município de Minas Novas, para fins de reforma
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agrária.
Tal desapropriação tem como requisito “sine qua non” a

discriminação judicial das terras a serem divididas para assentamento
de famílias de trabalhadores rurais, razão da relevância do
conhecimento detalhado do processo para que a Comissão de
Direitos Humanos possa realizar sua tarefa institucional, em prol da
paz social.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

252/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 273/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas, a proposição em tela tem como objetivo sejam solicitadas ao
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - informações acerca das balanças
rodoviárias existentes no Estado, especificamente: o número desses
equipamentos em operação, já contratados e a contratar; a indicação
de quem os opera; a localização das balanças a contratar e daquelas
que não se encontram em funcionamento; e o motivo por que estas
estão fora de operação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3º, confere a este

Parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta. A recusa, o não-
atendimento ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reestruturou o DER -MG, em seu
art. 3°, estipula que compete a esse órgão manter a s condições de
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operação, com segurança e conforto, das estradas de rodagem sob
sua jurisdição e responsabilidade. Por sua vez, o art. 1°, § 2º, do
Código de Trânsito Brasileiro diz que o trânsito em condições seguras
é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades competentes
do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar
esse direito.

A malha rodoviária do Estado de Minas Gerais, com
aproximadamente 300.000km de extensão, é a maior do País,
equivalendo a aproximadamente 15% do total nacional. Além de
possuir uma imensa rede estadual, Minas é o Estado mais cortado por
rodovias federais. Daí inferimos a importância do controle das cargas
por meio das balanças, uma vez que o peso excessivo daquelas
diminui muito a vida útil do pavimento asfáltico, além de contribuir para
a ocorrência de acidentes.

Entendemos que um efetivo programa de controle de cargas visa a
preservar o patrimônio público rodoviário, controlar os limites de peso,
contribuir para a segurança veicular, inibir a evasão fiscal, incrementar
a arrecadação do Estado, por meio de operações conjuntas entre a
Secretaria de Fazenda, o DER-MG e a Polícia Militar, e obter dados
sobre o volume de tráfego nas rodovias.

Cumpre-nos informar que o excesso de peso nas rodovias é acima
de tudo uma questão legal, pois o assunto é regido pela chamada Lei
das Balanças, elaborada na década de 60 e posta em prática a partir
de 1974, a qual é constituída por um conjunto de artigos do antigo
Código Nacional de Trânsito que limitam a dimensão e o peso dos
veículos de carga e de passageiros de fabricação nacional.

Saliente-se, por último, que o assunto em exame já foi alvo de
debate em reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, em 2004, com representantes do DER-MG e do
Ministério Público, o qual, entretanto, não gerou maiores ações.

Isto posto, deve a proposição em exame, também por constituir
ferramenta para o exercício do controle externo por parte do
Legislativo, ter sua tramitação continuada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº
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273/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 320/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Segurança Pública, por meio do Requerimento nº

320/2007, pleiteia sejam solicitadas ao Subsecretário de
Administração Prisional informações relativas a processo licitatório em
curso, ao bloqueio de celulares em penitenciária e à qualificação dos
dirigentes de unidades prisionais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise tem por objetivo a obtenção de

informações sobre licitação, em andamento, para aquisição de portais
de raio X a serem instalados nas penitenciárias do Estado,
especialmente sobre em que fase se encontra o processo licitatório,
com cópia do edital e modificações porventura nele existentes, e
relação de empresas participantes. Tem, ainda, em vista, obter
informações sobre o motivo pelo qual o bloqueador de telefones
celulares instalado na Penitenciária Nelson Hungria não se encontra
em funcionamento, sobre o valor, a marca do aparelho e a data de
sua aquisição; e sobre os Diretores das penitenciárias, dos presídios,
das cadeias públicas e dos hospitais penitenciários, bem como do
Hospital de Toxicômanos de Juiz de Fora, do Hospital Psiquiátrico de
Barbacena e do Centro de Apoio de Ribeirão das Neves, com
especificação de lotação, grau de instrução, curso e data de
nomeação.

Como se percebe, trata-se de matéria complexa, que, a rigor,
deveria ser desdobrada em pelo menos três proposições distintas,
conforme estabelece o art. 3º, I, da Lei Complementar nº 78, de 2004,
combinado com o art. 171, parágrafo único, II, do Regimento Interno.
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Nota-se, também, que parte das afirmações que compõem as
premissas justificadoras do requerimento não estão provadas nos
autos, o que compromete, em parte, a proposição. Em que pese a tais
falhas, a proposição é relevante e merece prosperar.

Em qualquer hipótese, a matéria se refere a competência típica
desta Assembléia, que, consoante a organização estrutural da
separação dos Poderes em nosso arranjo constitucional, determinada
a partir do art. 2º da Constituição da República, tem a incumbência de
efetuar o controle externo da atividade administrativa do Estado. É ato
de fiscalização devido ao Poder Legislativo por força do art. 62, XXXI,
da Constituição Estadual.

A primeira das informações se refere a licitação que, segundo o
autor, encontra-se em andamento, para aquisição de portais de raio X
a serem instalados nas penitenciárias estaduais. Na motivação do
requerimento não existem dados que comprovem a afirmação do
autor. No “Boletim Informativo de Licitação” da Secretaria de Estado
de Defesa Social nada consta a esse respeito (In:
www.seds.mg.gov.br). Trata-se, contudo, de compra de grande monta,
que merece um olhar mais atento desta Casa.

A segunda indaga sobre a não-utilização de bloqueador de telefones
celulares na Penitenciária Nelson Hungria. A questão foi abordada em
audiência da Comissão de Segurança Pública desta Assembléia,
realizada no dia 20/3/2007, com a participação de representantes das
empresas de telefonia e do poder público, mas restaram dúvidas
acerca da instalação e do funcionamento do aparelho nessa unidade
prisional.

A terceira solicitação refere-se à qualificação dos Diretores das
unidades carcerárias. Pede-se informação sobre lotação, grau de
instrução, curso e data de nomeação. O esclarecimento pretendido é
relevante; contudo, as especificações requeridas podem ser
aprimoradas, seguindo-se a linha estabelecida no texto original da
proposição. As autoridades vinculadas à Polícia Civil mencionadas,
por não estarem subordinadas à autoridade que receberá o pedido de
informações, não devem constar da proposição.

Verifica-se, então, tratar-se de requerimento que toca elementos
sensíveis da gestão penitenciária, os quais devem ser fiscalizados por
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esta Assembléia, nos termos da argumentação desenvolvida neste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento

nº 320/2007 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos do
art. 233, XII, do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Subsecretário
de Administração Prisional informações sobre:

- licitações ou contratações relativas à aquisição de portais de raio X
para instalação em estabelecimentos prisionais, nos anos de 2006 e
2007, das quais conste cópia dos procedimentos licitatórios e
contratos;

- existência de equipamento bloqueador de aparelho de telefonia
celular nas unidades prisionais do Estado e suas formas e condições
de utilização;

- qualificação dos Diretores das unidades prisionais e
estabelecimentos de saúde vinculados à Subsecretaria, com
especificação dos respectivos cargos de origem, tempo de serviço
público, última lotação, formação escolar e data de nomeação para o
cargo.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 450/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Padre João, por meio da proposição em análise, solicita

à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Secretário de Estado de Saúde com vistas à obtenção de informações
sobre o acesso da população a medicamentos especiais ou de alto
custo, especialmente a imunoglobulina humana.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, vem a matéria à
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Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, combinado com o art. 233, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades

estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da
administração pública e é amparado constitucionalmente pelo art. 62,
XXXI, da Carta mineira.

O requerimento foi motivado por diversas solicitações ao Deputado
para que interceda junto à Secretaria de Estado da Saúde visando à
liberação de medicamentos excepcionais ou de alto custo para
pessoas que, segundo a justificação, estão correndo risco de vida por
falta desses medicamentos, sobretudo no caso da imunoglobulina.

A imunoglobulina está incluída entre os medicamentos do Programa
de Medicamentos de Dispensação Excepcional, do Ministério da
Saúde. Este programa atende a um número limitado de pacientes que,
em geral, fazem uso dos medicamentos por períodos prolongados e
que são portadores de doenças como Alzheimer, Hepatites B e C,
Doença de Gaucher, entre outras, ou que tenham doenças renais
crônicas ou sejam transplantados.

O Ministério da Saúde é o maior financiador do fornecimento de
medicamentos excepcionais. Há também recursos oriundos das
Secretarias Estaduais de Saúde, que participam como co-
financiadoras. Os recursos são repassados, em conta específica,
mensalmente aos Estados, que são responsáveis pela programação,
aquisição e dispensação dos medicamentos. Cada medicamento tem
um valor de repasse específico, que é ressarcido ao Estado mediante
a emissão de Autorização de Procedimento de Alta
Complexidade/Custo – Apac. Alguns medicamentos são adquiridos
diretamente pelo Ministério da Saúde e enviados trimestralmente aos
Estados, como é o caso da imunoglobulina.

Segundo informações da Superintendência de Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde, o fornecimento da
imunoglobulina humana foi prejudicado nos últimos meses devido a
uma crise global na obtenção da matéria-prima, que afetou usuários
do medicamento não só em nosso Estado, mas em todo o mundo.

Diante disso, consideramos fundamental que a Secretaria de Estado
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da Saúde informe sobre as medidas tomadas para garantir o
fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo aos
pacientes que deles necessitam, bem como sobre a atual situação do
fornecimento. Entretanto, apresentamos substitutivo ao requerimento
apenas com fim de utilizar o termo técnico adequado, que é
“medicamentos de dispensação excepcional” e não “medicamentos
especiais”, como constava na proposição original.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

450/2007, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve solicita, nos termos regimentais,
seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde, Sr. Marcus
Pestana, com vistas à obtenção de informações detalhadas sobre o
fornecimento dos medicamentos de dispensação excepcional em
Minas Gerais, em especial a imunoglobulina humana.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 451/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Padre João

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Diretor-Geral do Institutio de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter -, solicitando-lhe o envio de levantamento já existente das
terras devolutas no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Requerimento nº 451/2007 pretende seja solicitado ao Diretor-
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Geral do Iter o envio a esta Casa do levantamento já existente das
terras devolutas em Minas Gerais.

Criado pela Lei nº 13.468, de 2000, o Iter é órgão sem personalidade
jurídica própria, integrante da estrutura da Secretaria de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral, ao qual compete, entre outras
atribuições, nos termos do art. 3º, inciso IV, promover a regularização
de terras devolutas rurais e urbanas do Estado.

O encaminhamento do pedido de informações ao dirigente dessa
autarquia se nos afigura pertinente, pois objetiva propiciar ao
Deputado requerente informações que lhe propiciarão condições de
exercer o papel fiscalizador e de acompanhar a execução de política
pública, o que é reservado constitucionalmente aos membros do
Poder Legislativo.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3º
do art. 54 da Constituição do Estado, que assegura à Assembléia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, por meio da
Mesa, a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.
Segundo o mesmo dispositivo, a recusa ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

451/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 524/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
As Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública

requerem, por meio da proposição em análise, seja encaminhado
ofício à Delegada Titular da Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida, solicitando o envio a esta Casa de relato sobre o
andamento dos 42 inquéritos relativos aos casos de desaparecimento
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de mulheres ocorridos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, vem a

matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública,

valendo-se da prerrogativa que lhes confere o art. 102 do Regimento
Interno, devem lançar mão do pedido de informação às autoridades
estaduais visando a assegurar que os diversos órgãos do Poder
Executivo pautem sua conduta pelos princípios conformadores da
administração pública e pelos preceitos constitucionais que garantem
ao cidadão a liberdade de ir e vir, a expressão de suas idéias e a sua
incolumidade.

A matéria consubstanciada na proposição refere-se aos casos de
desaparecimento de mulheres ocorridos na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, em circunstâncias ainda não esclarecidas. A
proposição sob comento tem por objetivo oferecer a colaboração
desta Casa para a elucidação desses casos.

Ressalte-se que essa questão já motivou um debate nesta Casa, do
qual participaram Deputados, autoridades, lideranças feministas e
entidades de apoio a familiares de pessoas desaparecidas.

Em Minas Gerais, o sistema público de busca e identificação de
pessoas desaparecidas é coordenado pela Polícia Civil, no âmbito da
Secretaria de Estado de Defesa Social. O art. 34, § 1º, da Lei nº
13.341, de 1999, criou a Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida, com o objetivo de coordenar as ações para a solução
dos casos de desaparecimento de pessoas no Estado. Com a reforma
administrativa, promovida no início de 2003, essa Divisão passou a
integrar a Polícia Civil, de acordo com a Lei Delegada nº 49, de 2003.
A Divisão conta com um cadastro virtual de pessoas desaparecidas,
com identificação de nome, idade e sexo, bem como data, local,
descrição e histórico do momento do desaparecimento.

Tendo em vista a competência do Poder Legislativo para fiscalizar e
acompanhar as atividades desenvolvidas por órgão ou instituição
públicos, sempre que considerar conveniente, julgamos oportuna a
solicitação de informação proposta no requerimento em análise.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

524/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.131/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Segurança Pública, por meio da proposição em

exame, requer à Presidência da Assembléia seja encaminhado pedido
de informação ao Comandante-Geral da PMMG sobre os convênios
firmados com a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte
S.A. – BHTRANS –, com discriminação dos valores repassados e do
patrimônio adquirido pela empresa.

Após ser publicada no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço contém matéria cuja iniciativa encontra

respaldo no art. 54, § 3º, da Constituição Estadual, que prevê que a
Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral
da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização.

O Regimento Interno da ALMG estabelece que é matéria de
competência da Comissão de Segurança Pública, órgão colegiado do
Poder Legislativo, a política de segurança, nos termos do art. 102, XV,
“a”. Além disso, nos termos do art. 100, XVIII, cabe às comissões
estudar qualquer assunto compreendido em seu respectivo campo
temático ou área de atividade.

Portanto, entendemos pertinente o encaminhamento do pedido de
informação ao Comandante-Geral da PMMG, tendo em vista que as
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informações solicitadas são imprescindíveis ao desenvolvimento das
prerrogativas - regimentalmente previstas - da Comissão de
Segurança Pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.131/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.422/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em

atendimento a requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, a
proposição em exame solicita ao Presidente da Assembléia
Legislativa que encaminhe ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, pedido de informações sobre o período de defeso
dos anos 2006 e 2007, com as seguintes especificações: quantos e
quais foram os materiais de pesca apreendidos e em quais bacias
hidrográficas; quantidade, peso e espécies de pescados apreendidos
e em quais bacias hidrográficas; quantidade de multas lavradas, seus
respectivos valores e estatística por bacia hidrográfica; valores
recolhidos pelo Estado referentes às multas aplicadas; recursos
protocolizados e deferidos referentes às multas aplicadas no período
citado.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 15/5/2008, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3º, confere a este

Parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta. A recusa ou o não-
atendimento ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

O IEF, por meio de portarias, vem regulamentando a atividade
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pesqueira nas águas do Estado de Minas Gerais, especialmente
durante a piracema. O requerimento em comento decorre do
entendimento de que tais portarias são complexas e, muitas vezes,
contradizem a regulamentação federal sobre o mesmo assunto, o que
confunde os pescadores profissionais e amadores.

Assim, a solicitação feita objetiva colher subsídios que permitam à
Assembléia Legislativa promover debates, com a finalidade de
aperfeiçoar a legislação sobre o tema.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

2.422/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.458/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em

análise, requer à Presidência da Assembléia seja encaminhado ofício
ao Secretário de Defesa Social, solicitando informações sobre o
número de servidores administrativos concursados e efetivados
lotados nessa Secretaria.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise requer o encaminhamento de ofício ao

Secretário de Defesa Social, solicitando informações sobre o número
de servidores administrativos concursados e efetivados lotados nessa
Secretaria.

O requerimento é fruto de um problema que, de forma recorrente,
vem sendo discutido nas reuniões da Comissão de Segurança
Pública: a disparidade entre o número de funcionários contratados e
os efetivos em exercício na Secretaria de Defesa Social.

O objeto da proposição em análise encontra-se respaldado pelo
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comando previsto no art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, segundo
o qual “a Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade”.

Portanto, entendemos que a solicitação deve ser encaminhada à
autoridade destinatária, tendo em vista que as informações requeridas
são do interesse dos parlamentares que compõem aquele colegiado,
no exercício da representação e das demais prerrogativas do Poder
Legislativo, competindo-lhes solicitá-las por intermédio da Mesa da
Assembléia.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do

Requerimento nº 2.458/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.543/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em

análise, pleiteia junto à Presidência da Assembléia seja solicitada ao
Comandante de Policiamento da Capital cópia do termo de
cooperação referente às ações do Projeto São Cristóvão, firmado
entre a PMMG e o Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros - Setra-BH -, o Sindicato dos Donos de Postos de
Combustíveis - Minaspetro - e o Sindicato Intermunicipal dos
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e
Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas Gerais –
Sincavir.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 5/6/2008, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pleiteia seja solicitada ao Comandante de
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Policiamento da Capital cópia do termo de cooperação referente às
ações do Projeto São Cristóvão, firmado entre a PMMG e os
sindicatos que menciona.

A solicitação vincula-se à necessidade de a Comissão de Segurança
Pública melhor se inteirar dos termos de cooperação firmados pela
PMMG para as ações de parceria do Projeto São Cristóvão, às quais
se referiu o Ten.-Cel. PM Rogério Andrade, que participou, na
qualidade de representante do Comandante de Policiamento da
Capital, de reunião dessa Comissão, realizada em 25/5/2008, cujo
objeto era a discussão de convênios e parcerias entre a Polícia Militar
e empresários, nos moldes do projeto citado, realizado em Belo
Horizonte.

O objeto da proposição encontra-se respaldado pelo art. 54, § 3º, da
Constituição Estadual, que assim dispõe: “A Mesa da Assembléia
poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Portanto, entendemos que a solicitação em exame deve ser
encaminhada à autoridade destinatária, tendo em vista que as
informações requeridas são de interesse dos parlamentares que
compõem aquele colegiado, no exercício da representação popular e
das demais prerrogativas legislativas, competindo-lhes solicitá-las por
intermédio da Mesa da Assembléia.

Conclusão
Tendo em vista as razões acima aduzidas, opinamos pela

aprovação do Requerimento nº 2.543/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 11/2007; votação nominal da proposta;
inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição; anulação da votação; questões de ordem; renovação
da votação nominal da proposta; aprovação na forma do vencido em
1º turno; questão de ordem - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.041/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.042/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.043/2008; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.044/2008; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.045/2008; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.047/2008; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.095/2008; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.256/2008; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.450/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.475/2008; requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes e outros,
Arlen Santiago e da Deputada Elisa Costa e do Deputado André
Quintão; deferimento; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Discussão, em 2º turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Resolução nº 2.150/2008; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 42/2008;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro; deferimento; questão de ordem; leitura da
Emenda nº 3; votação nominal do projeto, salvo emendas e destaque;
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aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1 e 2; aprovação;
votação nominal da Emenda nº 3; rejeição - Prosseguimento da
discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.978/2008; discurso do
Deputado Antônio Júlio; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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 Paulo Cesar, 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
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Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Resolução nº 2.587/2008 e o Projeto de Lei nº
725/2007, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite, e o
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, que recebeu emendas na
extraordinária realizada hoje, pela manhã, e foi devolvido à Comissão
de Administração Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 11/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1º turno. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c
os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início
ao processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a proposta.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 46 Deputados. Portanto, não há

quórum especial para a votação de proposta de emenda à
Constituição. A Presidência torna a votação sem efeito.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, acredito que V. Exa.

deva fazer uma recontagem, pois há Deputados presentes que não
conseguiram registrar o voto. O meu painel não funcionou, assim
como o dos Deputados Antônio Genaro e Rêmolo Aloise. Há quórum,
e é necessário dar um jeito no painel.

O Deputado Sargento Rodrigues - Corroboro a afirmativa do
Deputado Irani Barbosa, pois constatamos que há quórum. Solicito a
V. Exa. que repita a votação.

O Deputado Irani Barbosa - Também não há registro da presença de
V. Exa, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do projeto, e
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informa ao colega Irani Barbosa que a presença do Presidente não é
computada para efeito de quórum em votações nominais.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, quero registrar meu
voto “sim”.

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação e, para tanto,
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Em votação, a proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 11/2007 na forma do vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, V. Exa. deu uma

explicação regimental. Gostaria apenas de lembrar que o não-registro
no painel é, mais ou menos, quando não há quórum no Plenário.
Contam-se os Deputados na Comissão e V. Exa. tem de estar sempre
presente e, mesmo não votando, é contado para efeito de quórum.
Por exemplo, se tivesse faltado um voto, V. Exa. seria contado como
quórum qualificado para votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência novamente informa ao colega Irani
Barbosa que apenas nas votações simbólicas é computada a
presença do Presidente para efeito de quórum.
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Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007,
do Governador do Estado, que extingue cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento
Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Em
votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -
Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.041/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bias Fortes o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.042/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Entre Rios de Minas 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 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 2.042/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.043/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Varjão de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça opina pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.044/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Machado o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.045/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Elói Mendes o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.047/2008, do
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Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.095/2008, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que altera a Lei nº 13.174, de 20/1/99, que
proíbe o transporte de passageiros em pé em veículos de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transportes opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Transporte.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.256/2008, do Deputado
Doutor Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Em 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 2.256/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.450/2008, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de
Passa-Tempo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.475/2008, do
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Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico de carreiras do Ipsemg, institui a Gratificação de
Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional
nas carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - Gedima - e cria
cargos da carreira de Agente Governamental. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e
com a Emenda nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da
Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, da Comissão de
Administração Pública. No decorrer da discussão, foram apresentadas
as Emendas nºs 3 a 5. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes e outros, solicitando a retirada de tramitação da
Emenda nº 3. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Arlen Santiago, solicitando a retirada de
tramitação da Emenda nº 4. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Vem
à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa e do Deputado André
Quintão, solicitando a retirada de tramitação da Emenda nº 5. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.475/2008 com
as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Discussão, em
2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007, do
Governador do Estado, que altera o § 1º do art. 24 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em 1º turno. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
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processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os
arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao
processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o Substitutivo
nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 40/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao
vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.150/2008, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 42/2008,
do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 71, de 30/7/2003, que institui a avaliação periódica
de desempenho individual, disciplina a perda de cargo público e de
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função pública por insuficiência de desempenho do servidor público
estável e do detentor de função pública na administração pública
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Justiça, e com a Emenda nº 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
a votação destacada da Emenda nº 3. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda nº 3, destacada, para tomarmos conhecimento.
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 3.
O Sr. Secretário (Deputado Gilberto Abramo) - (- Lê a Emenda nº 3,

que foi publicada na edição do dia 4/7/2008.)
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,
combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo
emendas e destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
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Mauri Torres - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas e destaque. Em
votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Em votação, a
Emenda nº 3.

- Registram “sim” os Deputados:
Domingos Sávio - Pinduca Ferreira.
- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -
João Leite - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Weliton
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Prado.
- Registra “branco” o Deputado:
Getúlio Neiva.
O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, peço retificação do

meu voto, que é “não”. Eu errei.
O Sr. Presidente - Está retificado. Votou “sim” 1 Deputado. Votaram

“não” 44 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está rejeitada a
Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
Complementar nº 42/2008 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de
Administração Pública.

Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.978/2008, do Governador do Estado, o qual autoriza o Estado de
Minas Gerais a pagar compensação e pensão indenizatória por danos
materiais e morais às famílias das vítimas fatais dos incêndios
ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos Municípios de Ponte
Nova e Rio Piracicaba. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Continua
em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Antônio Júlio, que ainda dispõe de 57min39s.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, ocupamos, mais uma vez, este microfone para
encaminhar um projeto de lei, do Governador do Estado, que dispõe
sobre indenização e pensão para os parentes das vítimas dos
incêndios nas cadeias de Ponte Nova e Rio Piracicaba.

A única dúvida que tenho em relação a esse projeto, Deputados
Mauri Torres e Jayro Lessa, é que aqui fala das famílias. Na época da
tragédia, fizemos um questionamento, que até hoje não foi respondido
pelo IBGE, um pedido de informação para saber se Ponte Nova e Rio
Piracicaba pertencem a Minas Gerais. De acordo com as campanhas
publicitárias do governo do Estado e da Secretaria de Defesa Social,
Minas Gerais não tem problemas com penitenciária, cadeia pública,
superlotação, e a nossa segurança pública é modelo para o mundo
inteiro.

Deputado Sávio Souza Cruz, quando vimos aquela tragédia
noticiada pelos jornais, naquele momento entendemos que era um
pouco - podemos dizer assim - de “sacanagem” da imprensa com o
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governo de Minas. Porque entendo que Rio Piracicaba não é de Minas
Gerais. Eles talvez tenham se enganado, que pudesse ser em São
Paulo. Temos de agradecer ao Governador do Estado, que dá a todos
nós uma segurança impecável, inclusive aos nossos presidiários.

Vimos que aquela chacina foi noticiada e, logo após, foi um pouco
abafada, até para não gerar o questionamento que fazíamos sobre a
localização de Ponte Nova. Lembro-me de que, quando o fiz pela
primeira vez, Deputado Sávio Souza Cruz, o Deputado Lafayette,
recebendo ordem do Palácio, justificou os investimentos que o
governo fez em Minas Gerais. Disse a ele que estava confirmando o
que eu dizia quanto a essas chacinas ocorridas nas cadeias públicas.
Nesta semana ocorreu mais uma, que não deve ser em Minas Gerais,
na cidade de Arcos - não sei se essa cidade pertence a Minas
também, ou seja, fiquei na dúvida. O Deputado Lafayette de Andrada
falou sobre os investimentos do governo, sobre o aumento das vagas.
E disse-lhe que era por isso que defendia o governo. Acho que Ponte
Nova e Rio Piracicaba não estão em Minas Gerais.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Cumprimento V. Exa.,
que sempre traz a este Plenário assuntos da maior importância e de
grande interesse do povo mineiro. De fato, tenho tido a oportunidade
de falar e insistir que existem em Minas dois governos: um real e um
da mídia, sendo que um não tem nada que ver com o outro. Quando
analisamos os problemas do governo real, sempre é contraditado com
as peças do governo da mídia. Insisto que o governo da mídia deve
ser melhor analisado pelos publicitários, que são os especialistas da
área. Eles terão, no governo Aécio Neves, um campo fértil de
pesquisas e análises. Acho que esse será um “case” que ficará na
história dos cursos de publicidade, para ver como se fazem abusos na
publicidade oficial e o retorno à censura, como ocorreu em Minas
Gerais.

Dada a relevância do tema trazido a esta tribuna por V. Exa., nós,
que assistimos a quase o terceiro Carandiru do governo Aécio - e sem
que a mídia possa discutir nada, sem que a Casa possa debater os
reais problemas de Minas -, neste momento, percebemos que o
Plenário se esvazia e, se V. Exa. nos permite, sugerimos que requeira
à Presidência o encerramento, de plano, da reunião, por falta de
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quórum, a fim de que possa dispor dos 53 minutos que ainda tem,
para que o tema seja discutido numa próxima reunião em que todo o
Plenário tenha a oportunidade de ouvir esse verdadeiro desatino e
descaso com a segurança que vem ocorrendo em Minas Gerais.
Agora, os presos são vítimas de todo tipo de crueldade. Alguns são
eletrocutados, outros são queimados vivos, outros são assassinados.
E isso tudo acontece sem que se discuta nada, porque, em Minas
Gerais, o contraditório está proibido e impera a lei da mordaça.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. Estou
ouvindo atentamente essa discussão do Projeto de Lei nº 1.978 nesta
noite. V. Exa. questiona a segurança pública no Estado de Minas
Gerais. Com todo o respeito que tenho por V. Exa., digo que discordo,
em parte, de alguns comentários que têm feito severamente nesta
tribuna, particularmente quanto à nossa segurança pública.

Caríssimo Deputado Antônio Júlio, se me permite, aproveito o
ensejo para fazer um agradecimento a todos os Deputados que
acabaram de votar a Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007.
Na reunião anterior, V. Exa. contribuiu efetivamente para a aprovação
desse instrumento, que, com certeza, fará parte da Constituição do
nosso Estado. Queremos, a partir de sua promulgação pela Mesa,
contar com um mecanismo legal, constitucional, para fazer a transição
dos governos municipais, conseqüentemente para os governos
seguintes.

Essa equipe de transição é muito importante. Na legislatura
passada, antes mesmo desse mecanismo constitucional, os Prefeitos
eleitos contrataram advogados para conhecer de perto o que iriam
governar, os restos a pagar, enfim, conhecer a máquina
administrativa.

Então, inspirado nesse propósito de transparência e visando, acima
de tudo, à ética e aos princípios da moralidade pública, buscamos
essa proposta para garantir que os Prefeitos eleitos, já nesse pleito,
tenham efetivamente um instrumento legal e constitucional a fim de
conhecer muito de perto o que administrará e governará, após sua
eleição em outubro deste ano. Fico muito feliz, pois estamos saindo
na frente. Sabemos que um ou outro Município já dispõe desse
mecanismo municipal. Agora ele está sendo apresentado na
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Constituição Estadual, para que os Municípios possam, por meio dos
Prefeitos eleitos, ter sua equipe de transição. Com isso, os Municípios
terão efetivamente o conhecimento da governabilidade, durante os
quatro anos do novo mandato.

Então, agradeço, mais uma vez, a todos. No ano passado, lutamos
por essa proposta e não conseguimos. Nesta noite, estamos aqui
agradecendo a participação de todos os Deputados, com a aprovação
desse novo instrumento, que garante a governabilidade, a
transparência e a moralidade pública, em cada Município do Estado
de Minas Gerais. Agradeço muito a V. Exa. esse espaço e tenho a
certeza de que V. Exa., como ex-Prefeito e municipalista, tem sua
visão voltada para os interesses de cada Município. Tenha a certeza
de que esse instrumento será legal e muito correto, para que os
Prefeitos eleitos possam exigir ter em mãos o que governará, nos
próximos anos, a partir dessa eleição. Muito obrigado a todos e a V.
Exa. Quero cumprimentar o Deputado Alberto Pinto Coelho que
também pautou essa proposta de emenda à Constituição e peço a V.
Exa., caríssimo Deputado, que a promulgação seja feita solenemente.
Tive o prazer de ouvir o pronunciamento de V. Exa., na nossa querida
cidade de Extrema, por ocasião da inauguração das casas populares.
V. Exa. se dispôs a realizar esse ato solenemente, com a presença do
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da AMM, dos Prefeitos e
de todos os parlamentares. Oferecemos aos Prefeitos eleitos e, acima
de tudo, à equipe de transição a governabilidade e, principalmente, a
moralidade pública. Esse é o exemplo da ética. Queremos fazer com
que cada Prefeito, cada administrador que assumirá seu Município
tenha, com certeza, esse instrumento desta Assembléia Legislativa
que acabamos de aprovar. Muito obrigado a todos.

O Deputado Antônio Júlio* - Quero dizer ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva que pensei que faríamos um grande debate sobre segurança
pública. Penso que o tema tratado pelo nosso colega é também
relevante, mas queríamos travar um debate sobre segurança pública,
o que temos feito nas comissões, mas sem a oportunidade, como
aqui, da participação de vários Deputados. Às vezes também, quando
abordamos essa questão, o Plenário sempre tem tido o
comportamento de se esvaziar, mas, em uma hora, teremos de
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enfrentá-la e discutirmos esse assunto. Sei que não tem defesa e que
estou sendo irônico. Tenho consciência disso, mas uso minha ironia
para chamar atenção de todos para um problema grave que
continuamos a enfrentar em Minas Gerais e fingimos que nada
acontece. Concedo um aparte ao nosso colega Deputado Domingos
Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
quero, justamente nessa linha, trazer meus cumprimentos a V. Exa.,
em primeiro lugar, por debatermos o Projeto de Lei nº 1.978/2008 e
tratarmos de indenização às famílias das vítimas de incêndio que
perderam a vida, em cadeias públicas. Obviamente que isso nos
remete a uma reflexão sobre o sistema carcerário, e é justamente com
esse propósito que peço este aparte, que gentilmente V. Exa. me
concedeu. Desejo fazer essa reflexão. É doloroso termos que fazer o
pagamento de indenização à família que perdeu um ente que estava
ali sob a guarda do Estado. Pagando uma pena por um crime que
cometeu, é certo. Mas ele estava sob a guarda do poder público.

Portanto, a reflexão que quero fazer é também na linha que V. Exa.
segue. Precisamos de um sistema penitenciário adequado, em que
não haja incêndios, motins, etc., e que ofereça, de fato, segurança à
nossa população, porque lugar de bandido é na cadeia. Bandido tem
de ser preso e pagar pelo crime que cometeu. Obviamente, tem de ser
tratado como ser humano, mas, de acordo com os princípios
fundamentais de qualquer sistema penitenciário, deve-se levar em
conta a punição. Caso contrário, o processo penal perde o sentido.
Como o próprio nome já diz: Código Penal prevê penas para aquele
que comete crime. Obviamente, um dos princípios que deve estar
aliado a essa punição é a recuperação, porque ao sair dali, esse ser
humano tem de estar melhor para não voltar à mesma criminalidade.
Infelizmente, muitas vezes, percebemos que ocorre exatamente o
contrário. Agora, é preciso reconhecer o que está sendo feito. Ainda
não se resolveu tudo, porque deparamos com uma situação que se
vem agravando ao longo de décadas e décadas, de governos após
governos. Mas é fácil constatar que partimos de aproximadamente 5
mil vagas no sistema penitenciário para mais de 15 mil vagas,
efetivamente entregues e disponibilizadas, em que se emprega mão-
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de-obra paga pelo Estado. Isso faz com que o governo de Minas,
entre todos os Estados da Federação, passe a ser o Estado que mais
investe em segurança pública no seu orçamento. Uma dessas ações
de segurança é a melhoria do sistema penitenciário. Mas o problema
ainda continua grande. Agora, imaginem se o Governador Aécio
Neves, ao assumir, dissesse: “Sei que temos esse problema de
cadeia, mas, primeiro, resolverei os outros, deixarei isso para o outro
Governador resolver.” Foi isso que aconteceu ano após ano. Claro
que alguns fizeram alguma coisa, mas não houve um Governador na
História de Minas Gerais que investisse tanto para melhorar esse
setor. Mas o problema ainda existe e V. Exa. tem razão: temos de
enfrentar esse debate e chamar o governo federal, que, aliás, não tem
comparecido com os recursos do Fundo Penitenciário Nacional à
altura do que Minas Gerais merece, na proporção em que deveria
receber, ou seja, no mínimo, um percentual proporcional à sua
população. Assim como mandamos, por meio dos impostos, o dinheiro
do povo de Minas para Brasília, ele tem de voltar. Infelizmente, isso
não tem acontecido.

Antes de encerrar, quero parabenizar V. Exa. não só por este
importante debate na área da segurança, mas também pela sua
atuação em todos os níveis. Fiquei extremamente feliz porque, ainda
há pouco, esta Casa aprovou, em 1º turno, a Gedima, a gratificação
dos servidores do IMA. Há muito luto por essa causa dos servidores
do IMA - como médico-veterinário, tenho uma trajetória ao lado
desses profissionais veterinários e dos demais servidores do IMA,
como os servidores administrativos e os técnicos agrícolas - ,que, há
muitos anos, têm seus salários defasados, a ponto de muitos pedirem
demissão e outros, passarem no concurso e não assumirem. Lutamos
para tentar melhorar a situação dos servidores do Ipsemg - V. Exa. foi
um dos batalhadores para isso, assim como as Bancadas do PT, do
PMDB e dos demais partidos desta Casa - e conseguimos um avanço.

Como Líder da Maioria, ainda hoje fui ao Prof. Anastasia levar essas
reivindicações, e conseguimos um avanço: fazer com que o aumento
para os servidores do Ipsemg seja retroativo a 1º de janeiro, o que não
constava no projeto. É claro que não resolve a situação, mas V. Exa.,
com a sabedoria e a atenção que tem, destacou a necessidade de
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continuarmos debatendo o assunto para encontrarmos uma solução
definitiva para os servidores do Ipsemg, inclusive aqueles
aposentados e apostilados, que estão sendo marginalizados e
excluídos do processo, como se fossem eles os culpados pelos erros
do passado.

Deixo, portanto, meu cumprimento a V. Exa., junto com essa
manifestação de que foi uma noite muito feliz para mim,
particularmente, por ver essa luta dos servidores do IMA sendo
atendida por esta Casa. Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Quero parabenizá-lo, mais
uma vez, e registrar minha admiração pelo Deputado Antônio Júlio.
Que bom que ele se apresentou para fazer esse debate, que
considero extremamente importante, que é o da segurança pública em
Minas e no Brasil. Esse tema realmente grita em Minas Gerais. Tive
oportunidade, Deputado Antônio Júlio, com a Comissão de Segurança
Pública, sob a Presidência do Deputado Sargento Rodrigues, de
visitar várias unidades prisionais do Estado. Entre elas, queria citar o
caso da minha cidade, Governador Valadares. Temos um presídio que
podemos citar como exemplo, e poderíamos mencionar vários outros
em Minas Gerais. Trata-se de uma cadeia pública que foi construída
para abrigar, no máximo, 270 presidiários e presidiárias; hoje temos
aproximadamente 600. É uma crise permanente a superlotação. Há
dificuldades em relação às presidiárias. Lá não existe nem uma cama
definida para dormirem, todas estão nos colchões jogados pelo chão,
num grande alojamento para quase 50 presidiárias, inclusive grávidas,
que, na sua maioria, ainda não haviam nem tido oportunidade de
fazerem um pré-natal, mesmo já estando perto de terem seu filho.

É uma situação gravíssima, e grande parte dos presidiários e
presidiárias já estão cumprindo pena, e esse não é o papel de uma
cadeia pública. Foram julgados, condenados e deveriam estar em
penitenciárias. Aproximadamente a metade já está cumprindo pena
em cadeias públicas. Não há espaço para profissionalização, para
lazer. Não existe uma biblioteca onde possam praticar a leitura. Enfim,
é uma dificuldade enorme, que reflete a situação do sistema prisional
de Minas Gerais. Além de ser preciso ampliar vagas, também se faz
necessário um tratamento que venha de fato ressocializar e
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humanizar as nossas penitenciárias e presídios.
Se, por um lado, é preciso novos investimentos, por outro, quero

discutir o papel da segurança pública, que é responsabilidade
institucional do Estado. A situação é tão difícil que hoje Municípios e
governo federal se unem para ajudar a resolver o problema da
segurança pública. É claro que a solução ainda está distante, mesmo
que haja mais recursos federais. Hoje os Municípios assumiram esse
compromisso e, de fato, cuidam da segurança pública. E é muito mais
que os recursos do Estado, isso também é fato. Basta irmos às
Prefeituras que todos vão reclamar dos poucos investimentos. A
sociedade local, por meio dos Conselhos Municipais de Segurança
Pública, dos Conseps, está viabilizando, em grande parte, o
atendimento à segurança pública: é a gasolina, é o conserto das
viaturas e a construção de postos policiais. Enfim, ainda há problemas
graves para serem resolvidos.

Para finalizar, é importante que trabalhemos na prevenção com
relação à segurança pública em duas grandes frentes. É necessário
prevenir para que os adolescentes não cheguem aos centros de
internação, muito menos que as pessoas cheguem às cadeias
públicas. Para isso, temos de cuidar das escolas em tempo integral,
dos programas sociais, de direitos sociais como emprego, moradia,
enfim, cuidar para que a prevenção possa ter um olhar constante em
todas as políticas públicas para evitarmos que as pessoas cheguem a
esta situação.

Quero solidarizar-me com as famílias que tiveram entes queridos
queimados. É um problema gravíssimo. O Estado deve ser
responsabilizado pelas graves mortes que houve em diversos
presídios. Nesta semana, mais uma vez, pessoas faleceram.

Deputado Antônio Júlio, quero registrar nesta noite minha
insatisfação. Não podemos mais aceitar que venham projetos como
este do Ipsemg e do IMA. O governo está se aproveitando para dividir
as categorias. Um governo que tem compromisso com os servidores
deve valorizar seus servidores e trabalhar para que haja unidade na
atuação, no exercício do servidor junto às políticas públicas de Minas.
Dividir a categoria não deve fazer parte do compromisso de um
governo sério.
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Houve compromisso das Bancadas do PT e do PMDB para avançar
nas negociações. É vergonhoso que uma categoria como a do
Ipsemg, que presta serviços ao servidor público de Minas Gerais,
receba apenas 5% de aumento. Mesmo havendo o avanço de
retroagir esse percentual para janeiro, é preciso continuar abrindo as
negociações. É preciso sensibilidade do governo e desta Casa para
avançarmos para o 2º turno, especialmente para os servidores
aposentados e apostilados que não terão nem 5%, que é um valor
irrisório para uma categoria que recebeu nos últimos anos apenas o
posicionamento no plano de carreira, mas não teve reajuste.

Registro minha insatisfação. Sei que a categoria ficou também
insatisfeita, mas entendemos que neste momento fizemos o que era
possível. Não vamos permitir que essa dificuldade continue. A
categoria deve continuar mobilizada, o sindicato deve representar os
interesses da categoria, mas todos devem compreender que temos
limites nesta Casa Legislativa, agora de tempo, antes do recesso
parlamentar.

Manifesto minha indignação com o governo de Minas pela forma
como tratou duas categorias de servidores. O respeito deve ser para
todos, de maneira igual, garantindo os direitos sociais. Fizemos o
possível, negociamos, fomos ao Vice-Governador, reunimos as
bancadas para avançar. Não foi o suficiente, mas o possível. Mas nos
colocamos mais uma vez aqui, juntos aos trabalhadores do Ipsemg,
que devem não somente lutar para garantir um reajuste digno. O
governo de Minas deve ampliar o atendimento do Ipsemg,
especialmente no interior, pois há reclamações de que é preciso
ampliar equipes, atendimentos e consultas. Os servidores querem o
Ipsemg mais comprometido com os servidores do Estado.

Deixo registrada a nossa insatisfação. Cumprimos o nosso dever,
mas queremos que as negociações permaneçam. Estaremos de
plantão junto à categoria, ao sindicato, apoiando as iniciativas da
categoria para que, no 2º turno, possa haver uma sinalização melhor
para os trabalhadores do Ipsemg no Estado de Minas Gerais. Muito
obrigada, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputada Elisa Costa, apesar
de haver mudado o tema. Quero discutir sobre segurança pública,
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apesar de achar que o que vimos hoje é questão de segurança
pública também. Quase houve uma guerra entre dois grupos de
funcionários públicos, que mesmo recebendo aumento, saíram
insatisfeitos. Tinham de ficar insatisfeitos era com o governo do
Estado, pois fizemos o nosso papel, Deputada. Mas continuo
querendo discutir a questão das cadeias. Concedo aparte ao
Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - V. Exa. tirou da minha
boca justamente as palavras que eu diria. O que presenciamos hoje é,
de fato, uma questão de segurança pública. Para que o telespectador
entenda, o governo enviou a esta Casa o projeto de lei da
remuneração dos servidores do Ipsemg e do IMA. Nessa situação,
houve uma unificação dos projetos, e não coube aos parlamentares
defender uma classe ou outra ou as duas. Pelo contrário, ficamos
numa situação um tanto quanto complicada, porque, se atendêssemos
ao IMA, desagradaríamos o Ipsemg; se atendêssemos ao Ipsemg,
desagradaríamos o IMA. Então, nessa situação, Deputado Antônio
Júlio, fiquei imaginando naquele momento o conflito, a briga que havia
entre as duas categorias. Se não tratarmos isso como segurança
pública, então não entendo mais nada. Se o Executivo não tem
preocupação com os que estão do lado de fora, que vivem em
liberdade, como falar daqueles que estão atrás das grades? Se ele
não olha com bons olhos esses que estão aqui, que fazem parte do
governo, se não lhes dá condições de terem uma vida digna, ora
aqueles que estão encarcerados certamente serão tratados de
qualquer maneira. É isso o que temos visto. V. Exa. tem defendido
isso com muita clareza e franqueza. Isso é o que temos defendido
aqui. Que o governo dê, que o Executivo dê, sim, atenção àqueles
que estão aqui e aos que estão atrás das grades.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querido Deputado
Antônio Júlio, Deputado Rêmolo Aloise, caro Líder Gilberto Abramo,
boa noite. Hoje, caro Deputado Antônio Júlio, V. Exa. discute a
questão da segurança pública. Infelizmente a polícia só mexe com a
conseqüência, e não com a causa, que é social, é mundial, um
problema não só de Minas Gerais, como disse aqui o Deputado
Domingos Sávio, que nos antecedeu. Disse ser um problema de verba
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federal ou estadual, mas isso não é verdade. O problema é de todos
nós, do Governador do Estado, do Prefeito Municipal, desta
Assembléia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado, e também
uma preocupação do Executivo Federal. Não adianta tratar da
questão de segurança pública isoladamente, jogando rato morto no
terreiro dos outros; não adianta dizer que o governo federal não
enviou o dinheiro para Minas ou que Minas está fazendo muito pouco,
porque não há investimento na segurança pública aqui. Cada um tem
de encarar sua responsabilidade, caro Deputado Antônio Júlio. Temos
problemas seriíssimos: presos dispondo de somente 60cm nas celas.
Há dois rodízios para se respirar em algumas celas. A Lei de
Execução Penal fala em 6m, e temos 60cm. Há hoje presos dormindo
no que chamam - no linguajar da cadeia - de boi, dormindo em cima
do vaso, ou dependurado. Esse é um problema de todos. Nós, em
Minas, vivemos esse problema como se vive nacionalmente, em todos
os lugares. Mas hoje a situação em Minas é precária, é difícil, e talvez
seja uma preocupação nacional resolver o problema da carceragem.
Há presos que, se houver um lugar bom, não querem nem ficar do
lado de fora, mas sim ficar do lado de dentro, porque a condição aqui
fora está tão ruim como a das cadeias. Há o problema da
sobrevivência, da falta de emprego. Uma música do Gonzaguinha diz
que o homem se mata, morre, quando caçam seus sonhos. Seu
sonho é sua vida, e sua vida é trabalho. E, sem o seu trabalho, não dá
para ser feliz.

Precisamos nos preocupar com o todo. Hoje, em Minas, temos um
grave problema: não temos preocupação com a área social. Minas é o
Estado que menos tem investimentos na área social. Por isso, a
segurança pública está cada vez pior e vai piorar muito, Deputado
Antônio Júlio. A polícia só mexe com a conseqüência, porque a causa
é social. Temos de tratar dela como um todo. Por isso, Deputado
Antônio Júlio, temos certeza de que essas cadeias em que houve
problemas ficam em Minas Gerais. E esse problema é nosso. E
vamos tratar dele sem jogar rato morto no terreiro dos outros, sem
dizer que é culpa do governo federal, do Município. É do governo
federal também, é do Município também. A Assembléia tem que se
preocupar mais com a causa da segurança pública, e todos nós temos
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de nos unir para resolver o problema daquele que pode ser o próximo
encarcerado.

Parabenizo, Deputado Antônio Júlio, V. Exa. pela coragem. V. Exa.,
com a Bancada do PMDB, fará a caravana da coragem e descobrirá o
que precisa ser feito, que é discutir segurança pública no nosso
Estado e nos nossos Municípios. Parabenizo V. Exa. e tenho certeza
de que o Estado, mais uma vez, conta com esse guerreiro Antônio
Júlio para discutir a causa da nossa segurança pública, que é uma
causa de todos nós. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Antônio Júlio* - Deputado Adalclever Lopes, a
responsabilidade é nossa, sim. Há um mês, trouxe aqui, neste
microfone, uma denúncia grave. Disse para os representantes da
Secretaria de Planejamento, na votação da LDO, que eles costumam
fazer metas e se esquecem do resultado. Esquecem-se dos
resultados práticos, não dos resultados numéricos. Em Pará de Minas,
haveria também uma chacina pré-anunciada na penitenciária de lá,
que é modelo. O governo poderia usá-la como modelo. Mas, por
irresponsabilidade daqueles que militam no sistema, por causa de
R$500,00, os presos estavam há mais de 15 dias sem água,
anunciando que iam fazer quebradeira. E a coitada da Diretora estava
sem saber o que fazer, porque a penitenciária não tem crédito na
cidade, já que não paga ninguém, porque tem apenas R$500,00 por
mês para fazer toda a despesa de manutenção da penitenciária.
Olhem que coisa fantástica: R$500,00. Se ela fosse Promotora, talvez
conseguisse resolver os problemas com R$500,00, porque os
Promotores resolvem todos os problemas sem dinheiro, porque
mandam fazer e acham que vai ser feito. Eu lutei por uma
penitenciária em Pará de Minas. Por isso, por responsabilidade,
comprei as válvulas para que a penitenciária pudesse voltar a ter
água. Foram R$500,00. E ninguém do Estado, da Secretaria de
Defesa Social, tomou providência, Deputado Weliton Prado. Quando
denunciei aqui, alguns Deputados ligados ao governo me disseram
que o Secretário me ligaria, que ele não estava sabendo. Mas o
Secretário não tem de ligar para mim, não. Tem de ir lá e resolver o
problema. Senão, estaríamos aqui votando também um projeto de
indenização por causa das pessoas que iriam morrer dentro da
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penitenciária. É uma penitenciária que foi feita para 200 presos. Não
aumentaram nenhum metro de construção, mas passaram para 400
presos e quatro vezes o valor da obra contratada. Isso, há 5 anos.

É por isso, por causa da irresponsabilidade daqueles que ficam aqui,
em gabinetes, determinando o que pode e o que é para ser feito, que
acontecem as chacinas. Fomos a Muriaé há 45 dias e o que vimos lá
revolta qualquer cidadão de bem. O governo ia mandar pintar e trocar
a fiação da penitenciária daquela cidade. Mas o problema é que, onde
caberiam 7 presos, no máximo, havia 28. Havia lá um menino de 13
anos que estava, há três meses, na masmorra. O Juiz interditou, o
Ministério Público fingiu que não estava vendo, estamos fingindo que
não está acontecendo nada, e o governo continua insistindo em
mostrar números que dizem que a violência em Minas está
diminuindo, porque estão manipulando esses dados. Tenho prova e
comprovo.

Tenho provas: hoje as ocorrências policiais são manipuladas com
números, para enganar a quem? Será que a população que nos está
ouvindo, principalmente a de Belo Horizonte, está-se sentindo segura?

É isso, Deputado Weliton Prado, estou aproveitando o
pronunciamento do Deputado Adalclever Lopes, para falar. Todos
temos de ter responsabilidade de denunciar, cobrar, porque o governo
está fingindo resolver o problema de segurança pública. Quando ele
fala que há 15 mil vagas, não é verdade, não construiu mais do que
cinco novas penitenciárias. Estão superlotando as nossas cadeias,
passam um cal, trocam a fiação e a tubulação e acham que se
resolveu o problema porque onde havia 20 presos colocam 50. E os
presos continuam dormindo, como disse o Deputado Adalclever
Lopes, um em cima do outro, fazendo rodízio.

O Deputado Sargento Rodrigues deveria ter ficado aqui. Ele foi levar
o relatório que fizemos e não me convidou. Fiz questão de ir, porque
visitei várias cadeias. Por que não me convidou? Porque com o
governo tem de amaciar, não pode falar isso ou aquilo. Você não pode
falar que Muriaé, Bom Sucesso e Leopoldina estavam daquele jeito.
Tem de falar que estava tudo bem. Não sirvo para isso. Não sou
parlamentar para fazer um discurso e praticar de outra forma. Não
nasci para isso. Tenho 22 anos de vida pública e, às vezes, pago caro
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para ter essa sinceridade e viver em paz comigo. O que vemos é
mentira.

Estou levantando essa questão e gostaria que houvesse mais
Deputados aqui. Infelizmente, todas as vezes que abordamos uma
questão de governo, eles vão saindo devagar. Quando o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva falou que queria discutir, pensei que hoje íamos
bater uma bola, mas o assunto era outro. Vieram a Deputada Elisa
Costa, o Deputado Domingos Sávio, e foi a mesma coisa. Vamos
discutir isso aqui. Vamos discutir os problemas apurados pelas
comissões da Assembléia e que não se divulgam. Cadê a divulgação?
Você sabe qual foi o relatório da Comissão de Segurança Pública
entregue ao governo? Também não sei. Ninguém sabe, porque não
podemos saber. Mas eu fui ver. Sobre essa denúncia que faço de
Pará de Minas, estou com a nota fiscal. Cumpri a minha parte. Tenho
responsabilidade pela cadeia, pois ajudei a construí-la. Ajudei a
construí-la, mas não ajudei esse povo a roubar. Lá cabiam 200 presos
e passaram para 400, sem construir exatamente nada. A única coisa
que se construiu lá foi uma bicama de aço.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Concordo em gênero,
número e grau com V. Exa. Todas as pesquisas mostram que a maior
preocupação é em relação à violência, à insegurança. A criminalidade
está subindo de forma impressionante.

A segurança pública é responsabilidade de todos os entes -
Municípios, Estados e União -, mas é dever do Estado. Temos de
colocar o dedo na ferida e fazer este debate. Essa é a nossa
responsabilidade.

Há muito tempo, estamos cobrando a aprovação do Fundo Estadual
de Segurança Pública, que é fundamental. Se for cobrado esse fundo,
Minas Gerais terá mais de R$500.000.000,00 para investir em
segurança. Isso é uma necessidade, da mesma forma que existem
recursos vinculados à área da saúde e da educação. O governo é
obrigado a gastar com essas áreas, por isso tem de haver essa
vinculação e obrigação para a área de segurança pública. É muito
importante que esta Casa aprove o projeto do Fundo Estadual de
Segurança Publica, o mais rápido possível. Espero que ele saia da
gaveta.
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Darei outro exemplo à V. Exa. No tarifaço, lutamos muito. Aliás,
apresentamos emendas de nossa autoria. V. Exa., o PMDB,
contribuíram bastante, e conseguimos revogar a Taxa de Incêndio,
impedir a cobrança da taxa para chamar a polícia e impedir também a
cobrança da Taxa de Incêndio de todas as residências do Estado, e
foi aprovada a Taxa de Incêndio para o comércio e a indústria.

Infelizmente, esses recursos não são destinados, na sua
integralidade, para equipar o Corpo de Bombeiros, pois o cidadão já
paga os impostos, e o Estado deveria ter a responsabilidade de
equipar esse órgão.

Aproveito este momento para dizer alto e bom som, ao governo do
Estado, que uma tragédia foi anunciada. Há recursos provenientes da
taxa de incêndio cobrada do comércio e da indústria para a aquisição
da escada magirus, mas a minha cidade, Uberlândia, não a possui.
Caso haja um incêndio de grandes proporções, será um grande
desastre, pois morrerão muitas pessoas, e, depois, ficará muito mais
caro para o Estado pagar as indenizações. E a vida humana não tem
preço. Está em discussão, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1978, que
autoriza o Estado a pagar a compensação e a pensão indenizatória.

Deputado Antônio Júlio, gostaria de fazer uma ressalva em relação a
esse projeto: gostaria de imputar, a autoria do Projeto de Lei nº 1.978
ao jornalista Eliseu Lopes, do jornal “Hoje em Dia”, fazendo justiça a
um profissional experiente e competente, que foi o primeiro a cobrar
do governo a responsabilidade de indenizar, por danos materiais e
morais, as famílias das vítimas fatais dos incêndios ocorridos nas
cadeias públicas localizadas nos Municípios de Ponte Nova e Rio
Piracicaba. Foram pagas as compensações e as indenizações a
essas famílias, porque o jornalista Eliseu Lopes fez essa cobrança por
meio de várias matérias publicadas no jornal “Hoje em Dia”.

Deputado Antônio Júlio, esse debate tem de ter prosseguimento. O
governo realmente tem de se sensibilizar, pois o problema é sério,
grave, urgente e necessita de uma resposta imediata da sua parte.

Parabenizo V. Exa. Pode ter a certeza de que daremos
prosseguimento a esse debate nesta Casa.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, insisto que gostaria de
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realizar esse debate com o Plenário cheio. Estão presentes somente
três companheiros do PMDB, portanto, não há quórum para a
discussão. Solicito o encerramento, de plano, da reunião e que o meu
tempo restante de 13 minutos seja resguardado para a reunião de
amanhã, para que, com o Plenário mais cheio, possamos travar um
debate sobre a questão da segurança pública. Amanhã, trarei mais
informações, para que não precisemos ficar discutindo e perdendo
tempo, e para que o governo não tenha de ficar enviando projeto de
lei, a fim de que sejam pagas as indenizações às famílias vítimas da
incompetência do Estado em relação à segurança pública, como se o
recurso financeiro pudesse devolver a vida a esses entes queridos.
Temos de evitar a realização de uma nova reunião para discutir a
indenização a ser paga às famílias. Portanto, Sr. Presidente, solicito o
encerramento, de plano, da reunião e que o meu tempo seja
resguardado para a reunião de amanhã.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Antônio Júlio
que V. Exa. ainda disporá de 12min30s para o seu pronunciamento.

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 ordinária de
amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2008
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Durval
Ângelo, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana e Adalclever Lopes.
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
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do
Sr. Matias Bakir Faria, Presidente do Sindifisco-MG (27/6/2008). O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.475/2008, no 1º
turno (Deputado Elmiro Nascimento). Registra-se a presença dos Srs.
Nelson Messias de Morais, Desembargador Baía Borges e Juiz Bruno
Terra, da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis -;
Desembargador Tibagy Sales e Juiz Arthur Bernardes Lopes; Wilson
Ferreira de Melo, Presidente da Associação dos Escrivães; e Sandra
Silvestrini, da Serjusmig. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação,
é aprovado requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita
a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
2.475/2008 seja apreciado em primeiro lugar. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.575/2008 com as Emendas nºs 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 2, apresentada pela Comissão (relator:
Deputado Elmiro Nascimento). A Presidência informa que, em reunião
anterior, foi distribuído avulso do parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007 (relator: Deputado Elmiro Nascimento), que
conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça; e 3, 22 e 26, da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização. Na fase de discussão do parecer, o
Presidente informa que são recebidas propostas de emenda dos
seguintes parlamentares: nºs 1, 2 e 10, Rosângela Reis; 3 a 8, 62 a
65, 92 a 94 e 108, Durval Ângelo; 9, João Leite; 11 a 25, 29, 30, 32 e
97, Dalmo Ribeiro Silva; 26 a 28, 47, 48, 80 a 82, 84 a 87 e 98 e 99,
Domingos Sávio; 31, Sargento Rodrigues; 33 a 41, Elisa Costa; 42 e
76, Doutor Viana; 43 a 45 e 75, Delvito Alves; 46, Antônio Carlos
Arantes; 50 a 53 e 56, Dinis Pinheiro; 55, Dinis Pinheiro e José
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Henrique; 54, Irani Barbosa; 57, Paulo Guedes; 58, Gláucia Brandão;
59 e 60, Inácio Franco; 61, 83, 96 e 100 a 102, Ivair Nogueira; 66 e
67, Carlin Moura; 68, Tiago Ulisses; 69 a 74, Célio Moreira; 77 a 79,
Hely Tarqüínio; 88, Mauri Torres e Chico Uejo; 89, Agostinho Patrús
Filho; 90, Domingos Sávio e Lafayette de Andrada; 91, Ana Maria
Resende; 95, Lafayette de Andrada e Ivair Nogueira; 49, Durval
Ângelo e outros; 103 e 104, Elmiro Nascimento, e 105 a 107, Elmiro
Nascimento. Encerrada a discussão do parecer, a Presidência defere,
cada um por sua vez, requerimentos em que se solicita votação
destacada das Propostas de Emenda nºs 47 e 48 (Deputado
Domingos Sávio), 83, 100 e 102 (Deputado Ivair Nogueira) e 105, 106,
107 e 108 (Deputado André Quintão). Submetido a votação, é
aprovado o parecer, salvo propostas de emenda e destaques. A
Presidência informa que, com a aprovação do parecer na forma do
Substitutivo nº 1, deixam de ser votadas as Propostas de Emenda nºs
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 a 25, 28, 29 a 32, 41, 43 a 46, 49, 51, 52, 54 a
56, 58, 59, 61 a 65, 68, 73, 78, 80 a 82, 84 a 88, 91 a 93, 95 e 99.
Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são aprovadas as
Propostas de Emenda nºs 60, 96, 97, 101, 103 e 104. Registra-se o
voto em branco do Deputado André Quintão. São rejeitadas as
Propostas de Emenda nºs 4, 7, 9, 26, 27, 30, 33 a 40, 42, 50, 53, 57,
66, 67, 69 a 72, 74 a 77, 79, 83, 89, 90, 94, 98, 102, 108. Submetidas
a votação, são aprovadas, cada uma por sua vez, as Propostas de
Emenda nºs 47 e 48, 100, 105 a 108, destacadas. É aprovada nova
redação do parecer, que conclui pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão, e pela rejeição das
Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça; e 3, 22 e 26, apresentadas pela Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização. Com a aprovação do Substitutivo nº 1,
ficam prejudicadas as Emendas nºs 4 a 21 e 23 a 25. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, em 2/7/2008, às 10h30min, para apreciar os
pareceres, no 1º turno, ao Projeto de Lei Complementar nº 42/2008 e
ao Projeto de Lei nº 2.098/2008 e apreciar, em turno único, o Projeto
de Lei nº 2.377/2008, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Domingos Sávio.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Carlos Pimenta (substituindo
este ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT),
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. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento de correspondência do General-de-Divisão
José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar, publicada no
“Diário do Legislativo” em 26/6/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
536/2007 (relator: Deputado Adalclever Lopes, em virtude de
redistribuição) e 1.610/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta, em
virtude de redistribuição), que receberam parecer por sua aprovação
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Na fase de discussão do parecer, no 1º turno, sobre o Projeto de Lei
nº 1.927/2007, que conclui pela aprovação, na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues), o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Adalclever Lopes. 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 solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública
para debater e solicitar informações sobre as ações adotadas para
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integrar a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário
às Regiões Integradas de Segurança Pública - Risp -, que permite a
integração no Sistema de Defesa Social, aprimorando o papel
desempenhado por cada instituição, e para debater o Projeto de Lei nº
1.939/2007. 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 julho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 3/7/2008

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ipatinga os
Deputados Durval Ângelo e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, 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 debater a possível
atuação de grupos de extermínio em Ipatinga. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Walter do Rosário
Souza Felisberto, Chefe do 12º Departamento de Polícia Civil de
Ipatinga, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro,
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Edson Moreira,
Chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da
Polícia Civil; Agnaldo Giovani Bicalho e Dário Teixeira de Carvalho,
Vereadores à Câmara Municipal de Ipatinga; a Sra. Lene Teixeira
Souza Gonçalves, Vereadora à Câmara Municipal de Ipatinga; os Srs.
Fábio Finotti, Promotor de Justiça e Coordenador das Promotorias de
Justiça da Comarca de Ipatinga; Altair Pereira de Azevedo, Defensor
Público e Coordenador da Defensoria Pública da Comarca de
Ipatinga, os quais 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,
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passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 11/2007, EM 3/7/2008
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Rômulo Veneroso, Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva
(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 Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião 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, no 2º turno, o parecer pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 na forma do vencido
no 1º turno (relator: Deputado Rômulo Veneroso). A Presidência
suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, e
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo
Veneroso, dispensa a leitura da ata, dando-a por aprovada, e solicita
aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Rômulo Veneroso - Weliton Prado -

Dalmo Ribeiro Silva.



1018

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2008
Às 8h30min, 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, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
dá-a por aprovada e solicita ao membro da Comissão presente que a
subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar o
debate “O Programa Social Criança e Adolescente - PAC Criança - e
os Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente em Minas
Gerais”. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as
Sras. Rosilene Cristina Rocha, Secretária Executiva Adjunta do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Fernanda
Flaviana de Souza Martins, Coordenadora Especial da Política Pró-
Criança da Secretaria de Desenvolvimento Social; Regina Helena
Cunha Mendes, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente - Cedca -; e o Sr. Davidson Luiz do
Nascimento, Secretário-Geral da Associação dos Conselheiros
Tutelares de Minas Gerais e Coordenador do Fórum dos Conselheiros
Tutelares de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, como um dos autores do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida,
passa a palavra ao Deputado Carlin Moura, também autor do
requerimento. Logo após, passa a palavra aos convidados para que
façam suas exposições. Registra-se a presença das Sras. Neila
Batista, Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte e
Coordenadora, nessa Câmara, da Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente; Maria de Lurdes Santa Gema,
Promotora de Justiça da Infância e da Juventude; Lúcia Helena
Rodrigues, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de
Belo Horizonte; e dos Srs. Arnaldo Godoy, Vereador à Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Wellington Peres Barbosa, Delegado de
Polícia e Chefe do Departamento de Proteção à Família, da Polícia
Civil, e Dagoberto Alves Batista, Chefe da Divisão de Orientação e
Proteção da Criança e do Adolescente, da Polícia Civil. Abertos os
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debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Ronaldo Magalhães, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta, discutir e votar proposições da comissão e comunica o
recebimento de ofício do Vereador Maurílio Zacarias Gomes,
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, que encaminha cópia
da representação do Vereador Flávio Andrade, solicitando seja
realizada audiência pública em Ouro Preto, para discutir o Projeto de
Lei nº 1.453/2007, de autoria do Deputado Federal José Fernando.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 2.230/2008 na forma do Substitutivo nº 2, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Délio Malheiros); e
2.352/2008, na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, que
apresenta (relator: Deputado Antônio Júlio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (3),
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em que solicita sejam realizadas audiências públicas para debater as
dificuldades enfrentadas pelos usuários do transporte coletivo,
portadores de deficiência e mobilidade reduzida; discutir as denúncias
de cartelização na distribuição e comércio de combustíveis na Região
Metropolitana de Belo Horizonte; e na cidade de Ouro Preto, para
debater o Projeto de Lei nº 1.453/2007, de autoria do Deputado
Federal José Fernando; João Leite, em que solicita seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Direitos
Humanos para debater, em audiência pública, o acesso dos usuários
de baixa renda aos estabelecimentos de paradas de ônibus
intermunicipais e interestaduais no Estado; Antônio Júlio e Padre
João, em que solicitam sejam enviadas notas taquigráficas da 14ª
reunião ordinária, realizada no dia 3/7/2008 ao Coordenador do
Procon Estadual, para tomada de providências relativas à cobrança
feita pelos serviços de internet discada, dos consumidores da cidade
de Acaiaca 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, 10 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.620/2008

Altera os arts. 4º e 5º da Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de
2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa, dispõe sobre a atualização dos débitos
oriundos da celebração de transação judicial e acordo extrajudicial de
que tratam a Resolução nº 5.216, de 12 de agosto de 2004, e o art. 5º
da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de 2007, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 4º e o “caput” do art. 5º da

Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
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Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá ao primeiro
ano imediatamente anterior ao da movimentação na carreira para
obtenção da progressão ou promoção, nos termos de regulamento.

Art. 5° - Progressão é a movimentação para o padrão  de vencimento
subseqüentes na carreira em uma mesma classe, a cada período
aquisitivo correspondente a um ano civil, observados os requisitos
para desenvolvimento de que trata o art. 8° desta r esolução,
os critérios fixados em regulamento e o seguinte:

I - na Classe I das carreiras de que tratam os incisos I a IV do
“caput” do art. 3º desta resolução, a movimentação do servidor se dá
para o primeiro padrão de vencimento subseqüente àquele em que
esteja posicionado na carreira, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

II - na Classe I da carreira de que trata o inciso V do “caput” do art.
3º desta resolução, a movimentação do servidor se dá para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira durante o estágio probatório, findo o qual, se declarada a
sua estabilidade, poderá concorrer a até três padrões a partir do ano
subseqüente ao de sua estabilização, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

III - nas Classes II, III e Especial das carreiras de que trata o art. 3º
desta resolução, a movimentação do servidor se dá para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o último padrão de vencimento de cada classe
como limite para movimentação por progressão e o interstício mínimo
de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior.”.

Art. 2º - As alterações previstas no art. 1º desta resolução não se
aplicam à movimentação de que trata o art. 7º da Resolução nº 5.214,
de 2003.

Art. 3º - Ao servidor que, na data de publicação desta resolução,
esteja posicionado na Classe III ou na Classe Especial da carreira
relativa ao cargo do qual é titular, ficam asseguradas as seguintes
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regras de transição:
I - o servidor posicionado na Classe III poderá concorrer, em 1º de

janeiro de 2009, à progressão, contando como período aquisitivo o
ano de 2008 ou um ano anterior a esse que integre o período
aquisitivo previsto no parágrafo único do art. 10 da Deliberação da
Mesa nº 2.348, de 17 de novembro de 2004, e que não tenha sido
computado para fins de desenvolvimento na carreira;

II - o servidor posicionado na Classe Especial poderá concorrer, em
1º de janeiro de 2009, à progressão, contando como período aquisitivo
o ano de 2008 ou um ano anterior a esse que integre o período
aquisitivo previsto no parágrafo único do art. 11 da Deliberação da
Mesa nº 2.348, de 2004, e que não tenha sido computado para fins de
desenvolvimento na carreira.

Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo depende do
cumprimento pelo servidor das exigências para desenvolvimento na
carreira de que trata o art. 8º da Resolução nº 5.214, de 2003, em
qualquer dos anos considerados para obtenção da progressão em 1º
de janeiro de 2009, desprezando-se os anos não computados e
observado o último padrão de vencimento da respectiva classe como
limite para a movimentação de que trata este artigo.

Art. 4º - O titular de cargo das carreiras previstas nos incisos I ou III
do “caput” do art. 3º da Resolução nº 5.214, de 2003, poderá optar
pelo seu reposicionamento, com o mesmo padrão de vencimento, nas
carreiras previstas, respectivamente, nos incisos II ou IV desse
mesmo artigo, de forma expressa e irretratável, nos termos de
regulamento.

Parágrafo único - O disposto no § 2° do art. 3º da Resolução nº
5.214, de 2003, não se aplica ao reposicionamento de que trata o
“caput” deste artigo.

Art. 5º - O disposto nos arts. 1º a 4º desta resolução aplica-se, no
que couber, ao servidor de que trata o art. 5º da Resolução nº 5.105,
de 26 de setembro de 1991.

Art. 6º - Os débitos oriundos da celebração de transação judicial e
acordo extrajudicial de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12 de
agosto de 2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de
2007, passam a ser atualizados, a partir do mês de competência em
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que se fez devida cada parcela, nos termos dos arts. 7º a 11 desta
resolução.

Art. 7º - Para fins do disposto no inciso II do “caput” do art. 2º e no
parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 5.216, de 2004, e no § 2º
do art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, se a variação mensal da
Tabela de Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais verificada nos meses de
atualização do débito for maior que 0,25% (zero vírgula vinte e cinco
por cento), aplicar-se-á, no cálculo da atualização do saldo devedor
correspondente ao mês dessa ocorrência, a variação mensal
constante nessa tabela, em substituição ao índice de 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento).

Art. 8º - No mês de liquidação da totalidade do débito de que trata o
art. 3º da Resolução nº 5.216, de 2004, ou o art. 5º da Resolução nº
5.305, de 2007, não se aplica o disposto no art. 7º desta resolução,
devendo-se utilizar, para fins de atualização do saldo devedor, no dia
1º desse mês, o índice de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento).

Art. 9º - O débito apurado mediante a aplicação da Tabela de
Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, na forma prevista nos arts. 7º e 8º desta
resolução, será quitado em parcelas mensais de valor fixado pelos
Ordenadores de Despesa conforme a disponibilidade financeira e
orçamentária da Assembléia Legislativa, observado o seguinte:

I - o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e a
contribuição previdenciária do segurado do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS - incidentes, a partir de 1º de janeiro de 2008,
sobre o valor das parcelas mensais do saldo devedor a que se
referem os arts. 7º e 8º desta resolução, a Resolução nº 5.216, de
2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, serão
prioritariamente deduzidos do débito de que trata o “caput” deste
artigo;

II - o pagamento do valor líquido decorrente do débito de que trata o
“caput” deste artigo em crédito bancário nominal ao interessado terá
início no mês de janeiro de 2009;

III - é vedado o pagamento do débito de que trata o “caput” deste
artigo a interessado que não tenha celebrado a transação ou o acordo
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de que tratam a Resolução nº 5.216, de 2004, ou o art. 5º da
Resolução nº 5.305, de 2007.

§ 1º - O valor bruto da parcela mensal do pagamento de que trata o
inciso II do “caput” deste artigo será o mesmo para todos os
interessados que tenham celebrado a transação ou o acordo de que
tratam a Resolução nº 5.216, de 2004, ou o art. 5º da Resolução nº
5.305, de 2007, salvo o pagamento de saldo devedor de valor inferior
ao da parcela mensal fixada.

§ 2º - Na hipótese de ex-servidor ou de sucessor legal que tenha
celebrado a transação ou o acordo nos termos da Resolução nº 5.216,
de 2004, ou do art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, e que não
esteja percebendo parcela decorrente dessa celebração no mês da
data de publicação desta resolução, o pagamento de que trata o inciso
II do “caput” deste artigo ficará condicionado a requerimento do
interessado contendo os dados bancários para crédito.

§ 3º - Quando se tratar de sucessor legal, deverá ser anexado ao
requerimento de que trata o § 2º o alvará judicial ou cópia autenticada
do formal de partilha.

§ 4º - O imposto e a contribuição de que trata o inciso I do “caput”
deste artigo incidirão sobre o valor das parcelas mensais decorrentes
do saldo devedor relativo:

I - ao débito de que tratam a Resolução nº 5.216, de 2004, e o art. 5º
da Resolução nº 5.305, de 2007, existente em 1º de janeiro de 2008; e

II - ao débito de que trata a atualização prevista nos arts. 7º e 8º
desta resolução.

Art. 10 - No pagamento dos débitos de que tratam os arts. 7º e 8º
desta resolução, a Resolução nº 5.216, de 2004, e o art. 5º da
Resolução nº 5.305, de 2007, não se aplica o disposto:

I - na Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004, quando o
mês de competência em que se fez devida cada parcela do débito
seja anterior à data de publicação da Lei Complementar nº 77, de
2004;

II - no art. 37 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e
na extinta Conta Financeira Previdenciária - Confip -, quando o mês
de competência em que se fez devida cada parcela do débito seja
anterior ao mês subseqüente ao do término da contagem dos noventa
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dias da data de publicação da Lei Complementar nº 64, de 2002.
Art. 11 - A transação judicial e o acordo extrajudicial de que tratam a

Resolução nº 5.216, de 2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de
2007, poderão ser firmados até a data fixada em regulamento da
Assembléia Legislativa.

Art. 12 - Ficam revogados os arts. 8º e 12 da Resolução nº 5.216, de
2004, o § 3º do art. 5º e o art. 7º da Resolução nº 5.305, de 2007.

Art. 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: No uso das competências que lhe confere o art. 79, VII,

“e”, do Regimento Interno, a Mesa da Assembléia Legislativa
apresenta este projeto de resolução, que tem como finalidade alterar
os arts. 4º e 5º da Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003,
que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa, e também atualizar os débitos oriundos da
celebração da transação judicial e do acordo extrajudicial de que
tratam a Resolução nº 5.216, de 12 de agosto de 2004, e o art. 5º da
Resolução nº 5.305, de 22 de junho de 2007.

As modificações relativas à Resolução nº 5.214, de 2003, derivam
da necessidade de se proceder a pequenos ajustes no Sistema de
Carreira dos Servidores da Casa.

A primeira alteração trata da padronização do período aquisitivo
para obtenção da progressão nas classes das carreiras em um ano.
Tal equalização, mais em conformidade com os ditames da Emenda à
Constituição nº 19, de 4/6/98, que positivou a eficiência como princípio
constitucional da administração pública, mediante a implantação de
uma política de qualificação do servidor, é medida que visa a
resguardar precipuamente a eficácia dos trabalhos legislativos,
propiciando igualdade de oportunidades a todos os servidores de
carreira, sem distinção de período aquisitivo.

A segunda alteração diz respeito ao servidor titular de cargo que
integre carreira prevista nos incisos I ou III do “caput” do art. 3º da
Resolução nº 5.214, de 2003, concedendo-lhe a faculdade de optar
pelo seu reposicionamento, em carreira prevista, respectivamente, nos
incisos II ou IV desse mesmo artigo, de forma expressa e irretratável,
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nos termos de regulamento. O reposicionamento deverá ser no
mesmo padrão de vencimento em que ele esteja posicionado.

Registre-se que, para o desenvolvimento nas carreiras, ficam
mantidos todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 5.214,
quais sejam escolaridade, conduta disciplinar, freqüência, avaliação
individual de desempenho, aprimoramento profissional e resultado
setorial. Ficam mantidos também todos os fatores a serem
considerados para a avaliação de desempenho individual: assiduidade
e pontualidade, iniciativa, produtividade, responsabilidade,
disponibilidade e dedicação ao trabalho. Como se vê, a alteração que
se propõe é apenas uma medida de eqüidade entre os servidores,
pois o que norteará a obtenção da progressão continuará a ser o
mérito do servidor e sua capacidade de contribuir para o alcance das
metas da Assembléia Legislativa.

No que diz respeito à proposta de atualização dos débitos oriundos
da celebração da transação judicial e do acordo extrajudicial de que
tratam, respectivamente, a Resolução nº 5.216, de 2004, e o art. 5º da
Resolução nº 5.305, de 2007, relembre-se que a Mesa da Assembléia
Legislativa, com base na decisão que proferiu em 2/7/2002,
reconheceu aos servidores da Casa o direito de receberem a
diferença decorrente da conversão dos vencimentos percebidos em
abril de 1994 em Unidade Real de Valor - URV -, autorizando a
incorporação do percentual de 11,98% na tabela de vencimentos dos
servidores da Assembléia Legislativa a partir de 1º/7/2002. Contudo, o
saldo devedor apurado nos termos da Resolução nº 5.216, de 2004, e
do art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, foi pago sem atualização
monetária. O que se estabeleceu à época foi a aplicação do índice
correspondente a 0,25% a.m. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao
mês) ao saldo devedor, conforme regras definidas nas resoluções em
referência.

No projeto em pauta estabeleceu-se que, no cálculo da atualização
monetária, se a variação mensal do índice da Tabela de Fatores de
Atualização Monetária da Corregedoria do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais for maior que o índice de 0,25% a.m. (zero vírgula vinte
e cinco por cento ao mês), será aplicado o índice da tabela ao saldo
devedor oriundo da Resolução nº 5.216, de 2004, e do art. 5º da
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Resolução nº 5.305, de 2007.
Ficou estabelecido também que a quitação dos débitos apurados

será efetuada em parcelas mensais, conforme a disponibilidade
orçamentária e financeira da Assembléia Legislativa, cabendo aos
Ordenadores de Despesa fixar o valor da parcela mensal.

Por fim, cabe lembrar também que a forma proposta de atualização
está em consonância com a Lei Federal nº 6.899, de 8/4/81, que
determina que, nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a
correção monetária seja calculada a contar do respectivo vencimento.

A proposta que ora se apresenta trata, pois, apenas de repor as
perdas decorrentes da inflação acumulada no período nos débitos
oriundos da conversão de vencimentos e proventos em URV, em
conformidade com a lei e com as decisões dos tribunais no que diz
respeito à atualização monetária nas execuções de títulos de dívida
líquida e certa.

Por essas razões, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste
projeto de resolução.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTO
Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja atribuído regime de

urgência à tramitação do Projeto de Resolução nº 2.620/2008.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.346/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Sociedade de Amparo aos Romeiros
Amigos – Saramigos –, com sede no Município de Boa Esperança.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.346/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Sociedade de Amparo aos Romeiros Amigos, com sede no
Município de Boa Esperança, a qual tem por finalidade promover a
integração das pessoas que participam das romarias a pé, até o
Santuário de Aparecida, por meio da organização de eventos de
confraternização e ajuda de natureza diversa.

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

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

nº 2.346/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.392/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em cumprimento do disposto nos arts. 53, inciso II, e 155 da
Constituição do Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o Governador encaminhou a esta Casa,
por meio da Mensagem nº 213/2008, o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2009.

Publicada em 22/5/2008, foi a proposição distribuída a esta
Comissão, em atendimento ao disposto no art. 160 da Constituição do
Estado e no art. 204 do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 155 emendas, cuja análise é parte deste
parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.392/2008 estabelece, consoante o texto

constitucional, as diretrizes para a elaboração dos Orçamentos Fiscal
e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercício financeiro de 2009, abrangendo as prioridades e metas da
administração pública estadual, as diretrizes gerais para o Orçamento,
as disposições sobre alterações da legislação tributária, a política de
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aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e
das operações de crédito.

A Constituição Estadual dispõe, em seu art. 155, que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO - deverá ser compatível com o plano
plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração
pública estadual, incluirá as despesas correntes e de capital para o
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da Lei
Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, por sua vez, estabelece,
em seu art. 4º, que a LDO disporá também sobre o equilíbrio entre
receitas e despesas, sobre os critérios e a forma de limitação de
empenho, sobre as normas relativas ao controle de custos e à
avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos
dos orçamentos, além das demais condições e exigências para a
transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Ainda segundo a LRF, integram a LDO os seguintes anexos:
1 - Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas

anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública,
para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes;

2 - Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas,
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

Cabe ressaltar que, com o advento da LRF, a LDO passa a ter, entre
outras funções, o importante papel de compatibilizar as estratégias de
política fiscal e a execução do programa de trabalho do governo.
Assim, as prioridades da administração pública devem,
obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo equilíbrio entre
receitas e despesas e conter metas de política fiscal claras. Dessa
forma, as despesas autorizadas na Lei Orçamentária passam a
depender da Receita Corrente Líquida, no caso das despesas com
pessoal, e da meta de resultado primário estabelecida no Anexo II.1
da referida norma.

O projeto em tela estabelece que a Lei Orçamentária para o
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exercício de 2009 será elaborada em consonância com o disposto na
Lei nº 17.347, de 2008, que contém o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2008-2011, e em suas alterações, e com as
diretrizes propostas, observadas a Lei Federal nº 4.320, de 1964, e a
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Estabelece também que o Orçamento Fiscal discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade,
indicando, para cada um, a fonte dos recursos, a modalidade de
aplicação, o indicador de ação governamental, o grupo de despesa e
o indicador de procedência e uso a que se refere. O Orçamento Fiscal
também abrangerá a programação dos Poderes do Estado, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais - TCMG -, bem como de seus fundos, órgãos,
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Em cumprimento ao disposto na LRF, o art. 36 da proposição
estabelece que a limitação de empenho dos Poderes e órgãos será
proporcional à participação de cada um na base contingenciável total,
entendida como o total das dotações aprovadas na Lei Orçamentária,
excluídas, entre outras, as despesas constitucionais, legais e
obrigatórias e as dotações dos programas estruturadores do PPAG. O
montante da limitação será definido pela comissão permanente a que
se refere o art. 155 da Constituição do Estado, mediante a
apresentação de estudo pelo Poder Executivo, cabendo a cada Poder
e órgão autônomo, por ato próprio, fixar os novos valores disponíveis
para empenho e movimentação financeira.

Anexo I - Prioridades e Metas para 2009
Em cumprimento ao disposto na Constituição Estadual, segundo o

qual a LDO deverá ser compatível com o plano plurianual, além de
conter as metas e prioridades da administração pública estadual, o
Anexo I da proposição apresenta as metas físicas e as respectivas
unidades de medida de 384 ações integrantes dos 57 programas
estruturadores do Poder Executivo. Essas ações são aquelas para as
quais há dotação orçamentária prevista no PPAG para o exercício de
2009. Não constam no anexo de metas as ações relativas aos
programas associados, bem como as metas financeiras das ações
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relativas aos programas estruturadores.
Anexo II - Metas Fiscais

As projeções das metas anuais da LDO para o exercício de 2009 e
para os anos subseqüentes foram estabelecidas em função das
expectativas quanto ao desempenho das atividades econômicas do
País, das projeções de outros indicadores macroeconômicos, além
dos desempenhos esperados para algumas categorias de receitas e
das principais categorias de despesas, tendo como referência os
valores orçamentários observados em anos anteriores.

O anexo de metas fiscais da proposição estabelece a meta de
resultado primário, para o exercício de 2009, de 0,05% do Produto
Interno Bruto - PIB - nacional e, para o biênio subseqüente, de 0,06%
e 0,08%, respectivamente. As referidas metas são compatíveis com
os objetivos e as metas formulados pela União em seu projeto de LDO
para 2009, e para a sua fixação foram utilizados os mesmos
parâmetros macroeconômicos utilizados pelo governo federal. Entre
eles destacam-se:

1) crescimento real anual de 5,0% previsto para o PIB nos três anos
em referência;

2) superávit primário de 3,8% do PIB no mesmo período;
3) inflação, medida pelo IPCA, de 4,5% nos três anos em referência;
4) trajetória declinante da taxa de juros básica da economia - Selic -,

de 11,2% em 2008 para 9,0% em 2011;
5) trajetória declinante da relação receita primária como proporção

do PIB;
6) continuidade da trajetória de queda da dívida pública líquida do

setor público e do déficit nominal como proporções do PIB.
Receitas e Despesas Orçamentárias

Para 2009, estima-se, em valores correntes, uma receita total de
R$39,5 bilhões, sendo R$37,44 bilhões de receita não financeira ou
receita primária do Estado¹. A despesa está estimada em igual
montante da receita para o mesmo exercício, sendo a despesa não
financeira² estimada em R$35,8 bilhões. A meta de superávit primário,
por sua vez, estimada em R$1,64 bilhão para 2009, ou 0,05% do PIB
nacional, é menor do que a meta fixada para 2008, de R$2,37 bilhões,
ou 0,09% do PIB.
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O resultado nominal adotou como referência para a metodologia de
cálculo utilizada o art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF. Os resultados
nominais esperados para 2009 a 2011 resultam das estimativas de
receitas e de despesas indicadas nos itens anteriores, bem como da
projeção que se fez para a evolução da dívida consolidada líquida. A
meta fixada para 2009 é de R$1,31 bilhão, calculada a partir da
variação entre os valores estimados da Dívida Fiscal Líquida, de
R$48,15 bilhões, em 31/12/2009, e de R$46,84 bilhões, em
31/12/2008.

Para a realização das metas fiscais, espera-se um crescimento de
16,9% da receita tributária, estimada em R$27,6 bilhões em 2009,
sendo a principal fonte arrecadadora o ICMS. Nos últimos três anos,
esse tributo teve participação média de 83,66% na arrecadação
tributária total do Estado.

Cabe observar que a arrecadação de ICMS apresenta forte
correlação com o desempenho da atividade econômica, dado que sua
base de arrecadação corresponde às atividades relacionadas à
comercialização interna, tendo em vista a isenção do tributo sobre as
exportações. Segundo estimativas do governo do Estado, para cada
1,0% de variação positiva ou negativa no PIB equivale uma alteração
de aproximadamente 0,47% na arrecadação. Para variações no nível
de utilização da capacidade instalada, o modelo de estimativa prevê
um impacto de 1,41% sobre a receita para cada percentual de
variação.

Dessa forma, chamamos a atenção para os parâmetros utilizados
pelo Poder Executivo para a estimação da receita, especialmente a
projeção de crescimento real anual de 5% do PIB para os próximos
três anos, bem como a trajetória descendente da taxa Selic para o
mesmo período. Os dados recentes da economia nacional apontam
para o arrefecimento do nível de crescimento econômico e para a
elevação da taxa Selic, o que poderá refletir negativamente no nível
de arrecadação tributária. Ressalta-se, no entanto, que, a prevalecer
esse cenário, a queda no nível de atividade econômica poderá ser
compensada pelo aumento da inflação, no que diz respeito à
arrecadação tributária, tendo em vista a indexação desse item da
receita aos índices de preço.
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Em relação às despesas, merecem destaque os gastos com pessoal
e encargos sociais, que representam 50,56% do total das despesas
correntes do Estado. A projeção dessas despesas foi realizada com
base na folha de abril de 2008, com crescimento vegetativo de 1,83%
ao ano. Em relação aos valores referentes aos anos de 2009 a 2011,
foram considerados recursos destinados aos reajustes autorizados,
bem como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes
do preenchimento de cargos por concurso público. Estima-se um
crescimento de 12,8% nesse grupo de despesas em 2009, de 11,6%
em 2010 e de 6,5% em 2011.

Em relação à dívida pública, os valores projetados para o
pagamento dos seus juros e encargos demonstram uma trajetória
declinante nesse item da despesa para os próximos três anos.

Renúncia de Receita
O anexo de metas fiscais estabelece também a estimativa da

renúncia de receita e sua eventual compensação, e da margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Dessa
forma, o Anexo II.7 divide a estimativa de renúncia em dois grupos de
dados, um com distinção para os benefícios que já vigoravam até
2007, e outro com os que foram implantados ou concedidos a partir do
exercício de 2008 - todos com projeção de impacto para 2009, 2010 e
2011. O primeiro grupo contém o impacto das renúncias já
consolidadas do sistema tributário do Estado de Minas Gerais que não
influenciam o cumprimento das receitas e o equilíbrio orçamentário. O
segundo grupo evidencia os benefícios fiscais concedidos ou
prorrogados em 2008, com vigência prevista também para 2009.

Para o exercício de 2009, a renúncia de receita atinge R$2,19
bilhões, o que representa 9,5% da receita de ICMS e 7,9% da receita
tributária estimada, desconsideradas as perdas tributárias
heterônomas³. Nesse sentido, estima-se que as renúncias decorrentes
da Lei Kandir, das remessas para a Zona Franca de Manaus, dos
créditos de ICMS sobre produtos industrializados exportados e do
Simples Minas representem R$2,46 bilhões em 2009, percentual
equivalente a 10,6% da receita prevista de ICMS para esse ano.

As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2008,
aprovadas com observação de medidas compensatórias, consoante o
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art. 14, incisos I e II, da LRF, totalizam para 2009 o montante de
R$47,74 milhões, o que representa 0,2% do ICMS previsto para o
mesmo exercício.

O projeto informa também a inexistência de margem para expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o
aumento permanente da receita prevista, considerado como
ampliação da base de cálculo o aumento de 5,0% do PIB no exercício
de 2009, será totalmente absorvido para o financiamento dos
reajustes de vencimentos autorizados por lei ainda não
implementados e da implementação da nova lei do prêmio de
produtividade, que ainda tramita na ALMG e tem como teto de
pagamento 1% da Receita Corrente Líquida.

Anexo III - Riscos Fiscais
No caso da receita estadual, os principais riscos referem-se ao

desempenho da receita de ICMS, que representa a maior parcela das
disponibilidades estaduais. Essa fonte de receita está sujeita a
variações distintas de preços administrados, bem como ao
comportamento dos preços de mercado.

Segundo estimativas do governo, 55,4% da arrecadação de ICMS
encontram-se sujeitos à variação de preços de mercado, estando seu
desempenho influenciado pela evolução dos índices de preços ao
consumidor. Estimativas mostram que uma variação positiva ou
negativa de 1,0% desses índices deve induzir a uma oscilação de
cerca de 0,97% da arrecadação de ICMS na mesma direção, o que
denota a grande sensibilidade desse tributo ao comportamento dos
preços.

Já o risco para a parcela da arrecadação sujeita à gestão de preços
administrados reside na possibilidade de alterações nas regras
vigentes para os reajustes dos serviços, tais como energia elétrica e
telecomunicações, que são tributados pelo ICMS e que podem
acontecer em atendimento a objetivos macroeconômicos associados
às metas de inflação.

Vale ressaltar que a reforma tributária representa risco de perda de
arrecadação para o Estado, tendo em vista as alterações previstas na
legislação do ICMS. Estima-se que essas alterações deverão
acarretar perdas de R$ 2,8 bilhões para o conjunto dos Estados
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brasileiros, sendo que Minas Gerais deverá arcar com 10% desse
total.

Feitas as considerações iniciais, passamos à análise das emendas
apresentadas.

Parte expressiva das emendas apresentadas é de cunho alocativo,
ou seja, estabelece que a lei orçamentária deverá conter dotações
para o custeio de ações específicas ou genéricas. Informamos, porém,
que o instrumento adequado para criar os programas e as ações,
inclusive os programas estruturadores, é o PPAG. O Orçamento, por
sua vez, estabelece as dotações orçamentárias para as ações criadas
no PPAG, para um determinado exercício. Dessa forma, entendemos
que as matérias relativas à alocação de recursos para ações e
programas do Estado devem ser tratadas durante a discussão do
PPAG e do Orçamento, cujos projetos iniciarão sua tramitação nesta
Casa até 30 de setembro próximo. Cabe ressaltar que o PPAG tem o
seu processo de discussão ampliado pela participação da sociedade,
em audiências públicas, o que reforça a legitimidade das decisões
sobre a elaboração das políticas públicas. Além disso, conforme
dispõe o § 4º do art. 166 da Constituição Federal, as emendas ao
projeto de LDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis
com o plano plurianual. Por esse motivo, deixamos de acolher neste
parecer as emendas que tratam dessa matéria.

As Emendas nºs 31 e 106 propõem excluir as dotações referentes
ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes - das hipóteses
de vedação à apresentação de emendas ao projeto da Lei
Orçamentária. Informamos que o acatamento dessas emendas
poderia comprometer a operacionalização do Findes, tendo em vista o
cumprimento de suas obrigações contratuais, razão pela qual as
rejeitamos.

A Emenda nº 38 acaba com a exigência de contrapartida dos
Municípios em virtude de transferência voluntária de recursos do
Estado, por meio de convênio, quando destinadas à cobertura de
gastos com ensino básico, saúde e segurança pública. Rejeitamos
essa emenda tendo em vista o cumprimento do art. 25 da LRF, que
exige a previsão orçamentária de contrapartida para a realização de
transferência voluntária por parte dos entes da Federação.
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A Emenda nº 58 propõe que a despesa com precatórios judiciários e
o cumprimento de sentenças judiciais seja programada, na Lei
Orçamentária, em dotação específica consignada diretamente ao
Poder Judiciário, que proferiu a decisão exeqüenda. Em que pese à
legitimidade da proposta, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 100
da Constituição da República, rejeitamos a emenda, dada sua
inexeqüibilidade, uma vez que o seu acatamento implicaria a mudança
na sistemática atual de pagamento de precatórios, medida que requer
planejamento e tempo para sua implementação.

As Emendas nºs 67, 87, 88 e 89 propõem alterar a definição de
ações e serviços públicos de saúde para efeito da aplicação de
recursos na Lei Orçamentária. Com relação a essa matéria,
informamos que a regulamentação da aplicação da Emenda à
Constituição n° 29, de 2000, é matéria reservada à lei complementar,
ainda em tramitação no Congresso Nacional, fato que tem causado
polêmica em nível nacional, quanto à validação dos recursos
aplicados em ações e serviços públicos de saúde. Entendemos que a
Resolução n° 322, de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, e a
Instrução nº 11, de 2003, do Tribunal de Contas do Estado, exorbitam
do poder regulamentar, invadindo o espaço reservado à lei
complementar prevista na Constituição da República e a competência
legislativa dos Estados membros. Por outro lado, é inegável a
importância dos investimentos em saneamento básico para a melhoria
das condições de saúde da população, o que nos leva a concordar
com um conceito mais amplo da expressão “ações e serviços públicos
de saúde”. Assim, até que disposição em contrário seja estabelecida
pela lei complementar, entendemos que a matéria deve ser
interpretada à luz dos arts. 200, da Constituição da República, e 190,
da Constituição do Estado, razão pela qual rejeitamos essas
emendas.

As Emendas nºs 24 e 81 propõem a implantação da política estadual
de segurança pública e a instituição de fundo estadual, matérias que,
no nosso entendimento, não devem ser tratadas pela LDO e, sim, por
legislação específica. Por isso rejeitamos as emendas.

As Emendas nºs 83, 84 e 85 propõem acréscimos na despesa com
pessoal do Poder Executivo. A medida proposta cria despesa de
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caráter continuado e deve observar as exigências da LRF. Além disso,
a matéria em questão é imprópria à LDO, dado o caráter de
sazonalidade da referida norma jurídica. Por essa razão rejeitamos as
emendas.

Deixamos de acatar a Emenda nº 37, que propõe destinar no
mínimo 1% da receita corrente líquida para fins de pagamento de
precatórios judiciários, tendo em vista que a despesa com precatórios
já supera esse montante.

Visando a estimular as empresas estatais dependentes a envidar
esforços para prestar serviços e buscar a auto-suficiência, optamos
por não acatar a Emenda nº 20.

A Emenda nº 82 objetiva limitar os recursos que poderão ser
utilizados para abertura de créditos suplementares. Deixamos de
acolhê-la por considerar que a Constituição Federal e a Lei Federal nº
4.320, de 1964, já tratam devidamente do assunto.

A Emenda nº 101 pretende assegurar o acesso ao Siafi-Assembléia
aos membros desta Casa. Entendemos tratar-se de matéria “interna
corporis”, de competência privativa da Assembléia Legislativa, que
seria tratada mais adequadamente em um projeto de resolução,
motivo pelo qual deixamos de recepcioná-la.

A Emenda nº 108 está sendo rejeitada porque a medida proposta já
vem sendo cumprida no anexo de metas fiscais da LDO.

Deixamos de acatar a Emenda nº 114, pois a assunção de
obrigação de custeio de despesas de competência de outros entes da
Federação pelos Municípios já é disciplinada no art. 62 da LRF.
Ademais, os convênios são acordos bilaterais que dependem da
vontade das partes.

A Emenda nº 115 propõe a utilização de precatórios vencidos para o
pagamento dos bens adquiridos nos leilões promovidos pelo Estado.
O art. 163 da Constituição do Estado estabelece que, “à exceção dos
créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela
Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim”. Ademais, ressaltamos que se
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encontra em discussão nesta Casa o Projeto de Lei nº 125/2007, que
trata dessa matéria. Por essa razão deixamos de acatar a referida
emenda.

Acatamos a Emenda nº 22, que propõe destinar, no mínimo, 25%
dos recursos da Fapemig a financiamento de projetos de pesquisa
desenvolvidos por instituições estaduais, por entendermos que a
proposta constitui incentivo à produção científica dessas instituições.

As Emendas nºs 116, 118 e 132, que propõem inserir novas
hipóteses de exclusão da base contingenciável de recursos, no caso
de limitação de empenho das dotações orçamentárias, foram
contempladas na Subemenda nº 1 à Emenda nº 13.

A Emenda nº 122, que propõe inserir na proposta orçamentária do
Estado quadro demonstrativo dos recursos a serem aplicados
diretamente nas ações de segurança alimentar e nutricional
sustentável, conforme quadro orçamentário a ser aprovado pelo
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável -
Consea -, foi parcialmente contemplada na Subemenda nº 1 à
Emenda nº 6.

A Emenda nº 137, que propõe a exclusão dos recursos provenientes
de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas - das
hipóteses de transformação do superávit financeiro em recursos de
livre utilização do Tesouro Estadual, foi contemplada na Subemenda
nº 1 à Emenda nº 111.

As Emendas nºs 7 e 103, que propõem medidas de aprimoramento
da transparência na gestão fiscal, foram parcialmente contempladas
na Subemenda nº 1 à Emenda nº 91.

As Emendas nºs 12, 16, 18, 29, 32, 33, 40 e 49 estão sendo
contempladas na Emenda nº 157, apresentada pelo relator.

As Emendas nºs 6, 13, 60, 91, 96, 100, 103, 109, 104, 110, 111, 113
e 131 propõem medidas que, no nosso entendimento, aprimoram a
proposição e, portanto, estão sendo parcialmente contempladas nas
subemendas propostas pelo relator.

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

2.392/2008, em turno único, com as Emendas nºs 3, 8, 22, 53, 92, 94
e 99, apresentadas por parlamentares; com as Subemendas nº 1 às
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Emendas nºs 6, 13, 60, 91, 96, 100, 104, 109, 110, 111, 113 e 135,
com as Emendas nºs 156, 157 e 158, a seguir apresentadas, e pela
rejeição das Emendas nºs 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 115,
117, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 136,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155. Com a aprovação da Emenda nº 3 fica
prejudicada a Emenda nº 125. Com a aprovação da Emenda nº 157,
ficam prejudicadas as Emendas nºs 12, 16, 18, 23, 29, 32, 33, 40 e 49.
Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 6, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 122 e 131. Com a aprovação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 13, ficam prejudicadas as Emendas nºs
116, 118 e 132. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº
91, ficam prejudicadas as Emendas nºs 7 e 103. Com a aprovação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 111, fica prejudicada a Emenda nº 137.
Com a aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 13, 60,
91, 96, 100, 104, 109, 110, 111, 113 e 135 ficam prejudicadas as
respectivas emendas.

EMENDA Nº 156
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
“Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos

Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.”.

EMENDA Nº 157
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá recursos para:
I - instalação de câmpus regionais de ensino, pesquisa e extensão

da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - no Estado de
Minas Gerais;

II - construção, reformas e obras de melhoramentos em parques de
exposições ou estabelecimentos comunitários rurais;

III - atividades direcionadas às Apaes;
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IV - estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil
que atuam na recuperação de dependentes químicos e de crianças e
adolescentes de rua;

V - o exame diagnóstico de hemoglobinopatias, conforme prevê a
Lei nº 15.296, de 5 de agosto de 2004;

VI - melhorias no acesso dos portadores de deficiência física e dos
idosos aos edifícios do poder público estadual, em cumprimento aos
dispositivos da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994;

VII - assistência hospitalar no Município de Governador Valadares,
para atendimento a crianças e adolescentes;

VIII - finalização das obras do Aeroporto Regional da Zona da Mata;
IX - apoio à construção da Rede de Educação do Campo no Vale do

Rio Doce;
X - implantação do parque tecnológico de Juiz de Fora.”.

EMENDA Nº 158
Acrescente-se ao § 1º do art. 24 o seguinte inciso:
“Art. 24 - (...)
§ 1º - (...)
IV - 0,5% para as transferências voluntárias destinadas às áreas

especiais de interesse social.”.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6

Acrescente-se ao art. 8º os seguintes incisos:
“Art. 8 - (...)
XVI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou

indiretamente na execução da política estadual de segurança
alimentar e nutricional, conforme o disposto na Lei nº 15.982, de
19/1/2006;

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou
indiretamente em ações voltadas para a criança e o adolescente.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 13
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento

de recursos destinados:
I - ao Fundo para a Infância e a Adolescência - Fia -;
II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -;
III - aos programas de segurança pública.”.
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 60
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A oferta de merenda escolar nas escolas de tempo integral

adotará de forma prioritária o sistema de compra direta de produtos
regionais da agricultura familiar e de cooperativas de pequenos
produtores.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 91
Dê-se ao art. 37 a seguinte redação:
“Art. 37 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponível na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo,
as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a Lei Orçamentária Anual;
III - as informações de programação e execução bimestral das

metas físicas do PPAG;
IV - a execução orçamentária quadrimestral com o detalhamento por

função, subfunção, programa e ações de forma acumulada;
V - relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada até o

mês anterior das receitas administradas;
VI - demonstrativo atualizado mensalmente dos convênios de

entrada e de saída de recursos, discriminando a unidade
orçamentária, o concedente e o convenente, o objeto e os prazos de
execução e os valores das liberações de recursos.

§ 1° - Em observância ao princípio da economicidade , o Poder
Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos
anexos da Lei Orçamentária Anual na internet, na página oficial da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, que deverá manter em
seus arquivos cópia impressa para fins de consulta aos interessados.

§ 2° - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a
observação de que os anexos da Lei Orçamentária Anual foram
publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3º - Ainda sob a premissa do princípio constitucional da
publicidade, a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
disponibilizará acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos
últimos doze meses do diário oficial do Estado a qualquer cidadão.”.



1042

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 96
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão

apresentados na forma e com o detalhamento constantes na Lei
Orçamentária Anual e encaminhados pelo Poder Executivo à
Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os
justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de
dotações propostos sobre a execução das atividades, projetos,
operações especiais e respectivas metas.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 100
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo encaminhará, com a proposta

orçamentária para 2009, demonstrativo dos programas financiados
com recursos provenientes da União, identificando a receita prevista e
realizada no exercício de 2007 e a receita prevista para o exercício de
2009.

Parágrafo único - O Orçamento discriminará os recursos específicos
das transferências previstas por convênios, acordos e ajustes com a
União.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 104
Acrescente-se ao art. 24 o seguinte § 4º:
“Art. 24 - (...)
§ 4º - A Auditoria Geral do Estado - Auge - manterá cadastro

atualizado sobre a adimplência dos entes federativos para efeito de
transferência voluntária do Estado.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 109
Acrescente-se onde convier:
“Art. .... - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

o acesso a informações sobre as receitas das taxas estaduais para o
exercício de 2009 por tipo de serviço prestado pelo governo
estadual.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 110
Dê-se ao inciso VII do art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
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VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2009,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas
com amortização e com juros e encargos e de quadro detalhado
evidenciando, para cada operação de crédito, a natureza da dívida, o
respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções de
pagamento de amortizações e encargos, e as taxas de juros
pactuadas.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 111
Acrescentem-se ao parágrafo único do art. 49 os seguintes incisos:
“Art. 49 - (...)
Parágrafo único - (...)
IV - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência

Social - Suas -;
V – os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de

Minas Gerais – Fapemig.”.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 113

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância ao princípio da publicidade, o Tribunal de Contas do
Estado tornará disponível, em sua página na internet, para acesso de
toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos
de tomadas ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e
dos órgãos e entidades da administração pública estadual.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 135
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento

Fiscal do Estado ocorrerá de forma regionalizada.”.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - André Quintão.
¹ Corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as

operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações
financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações),
recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as
receitas de privatizações e aquelas relativas a superávits financeiros.
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O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do resultado
primário.

² Corresponde ao total da despesa orçamentária, deduzida das
despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a
aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com
concessão de empréstimos com retorno garantido. Esses valores
serão utilizados para o cálculo do resultado primário.

³ Institutos tributários decorrentes de norma federal que causam
impactos nas receitas dos entes federados, alheios a sua vontade.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.425/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Organização dos Amigos, Moradores e
Produtores Rurais dos Costas – Omopruc –, com sede no Município
de Barbacena.

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 2.425/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Organização dos Amigos, Moradores e Produtores Rurais dos
Costas, com sede no Município de Barbacena, que possui como
finalidade precípua promover ações que visem à melhoria da
qualidade de vida da população local.

Para alcançar suas metas, promove atividades nas áreas da cultura,
da educação, do esporte e do lazer; presta assistência social aos mais
carentes; concorre para conservação dos patrimônios histórico e
artístico; orienta sobre a preservação do meio ambiente; firma
convênios com órgãos públicos e com a iniciativa privada para
subsidiar suas iniciativas.

Ademais, busca conscientizar os produtores rurais sobre seus
direitos, sobre os deveres para com a comunidade e sobre a
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importância da diversificação da agricultura e da pecuária, para
atender às demandas dos mercados local e regional.

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

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

nº 2.425/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 14 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.491/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a  Fundação  Cultural e
Educativa Padre Victor - Funcep -, com sede no Município de Três
Pontas.

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 2.491/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Cultural e Educativa Padre Victor, com sede no Município
de Três Pontas, que tem como finalidade precípua executar serviço de
radiodifusão educativa ou radiodifusão comunitária em FM. Na
consecução de seu propósito, produz programas culturais, educativos
e informativos de interesse da comunidade local.

Também presta outros serviços de utilidade pública; estimula a
prática do lazer e da cultura, promovendo o melhor convívio social;
contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e
radialistas; realiza a divulgação dos valores éticos indispensáveis à
organização da sociedade.

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

nº 2.491/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.985/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Délio Malheiros, “proíbe o

indeferimento de crédito para financiamento habitacional por inclusão
de nome nos cadastros de proteção ao crédito”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, 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, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise veda a recusa da concessão de crédito no

caso de solicitação de financiamento habitacional concedido por órgão
ou instituição pública, a ser pago mediante desconto consignado em
folha de pagamento, em razão da inclusão do nome do devedor nos
cadastros de proteção ao crédito.

Segundo o autor do projeto, a medida proposta tem o objetivo de
garantir aos cidadãos a possibilidade da aquisição da casa própria, o
que se instrumentaliza por meio do crédito habitacional, consagrado
como um dos direitos fundamentais do servidor público estadual.

Primeiramente, informamos que, em resposta ao pedido de
diligência formulado por esta Comissão, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana opinou favoravelmente à
matéria, não tendo, contudo, apresentado em seu parecer
fundamentos referentes à legalidade, constitucionalidade e
juridicidade do projeto em estudo.

Passamos à análise do projeto.
Inserem-se entre as atribuições do Congresso Nacional as

disposições relativas às matérias de natureza financeira, cambial e
monetária, instituições financeiras e suas operações, conforme se
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observa pelo disposto no art. 48, XIII, da Constituição da República.
Nesse contexto, o art. 22, VII, estabelece como competência privativa
da União a edição de leis que versem sobre política de crédito,
câmbio, seguros e transferência de valores.

Por outro lado, a Lei Federal nº 4.595, de 31/12/64, que dispõe
sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias,
foi recepcionada pela Constituição da República e dispõe,
textualmente, em seu art. 4º, que é da competência do Conselho
Monetário Nacional o disciplinamento tanto do crédito em todas as
suas modalidades quanto das operações creditícias em todas as suas
formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias
por parte das instituições financeiras.

Insere-se na órbita da competência privativa do Banco Central do
Brasil, por sua vez, o controle do crédito sob todas as suas formas,
em conformidade com o disposto na norma referenciada.

Ademais, a concessão de crédito é uma decisão comercial, que
envolve uma série de análises e riscos, bem como, no caso dos
bancos, a gestão adequada do patrimônio dos clientes. A decisão que
analisa a viabilidade da concessão de crédito deve ser vista sob o
enfoque do princípio da liberdade de contratar, segundo o qual
ninguém está obrigado a se vincular a determinada relação jurídica.
Nesse sentido já decidiu a 6a Câmara Cível do extinto Tribunal de
Alçada de Minas Gerais. No julgamento da Apelação Cível no 451.081-
2, o Juiz Elias Camilo, relator da matéria, ponderou que, a princípio, “o
banco não está obrigado a conceder empréstimos a todos os
interessados, sendo lícito recusar-se a contratar, de acordo com seu
juízo de valor sobre a segurança do negócio jurídico a ser realizado”.

Por seu turno, o projeto sob comento, ao prever que o financiamento
será pago mediante desconto consignado em folha de pagamento,
afasta a possibilidade de haver inadimplência.

Ademais, no nosso entendimento, a inclusão do nome do devedor
em cadastro de proteção ao crédito não deve constituir razão única
para indeferimento de concessão de empréstimo habitacional, a ser
pago na forma já mencionada, quando se tratar de programa de
habitação que envolva recursos do Estado, possuindo um inegável
caráter social. Com essa finalidade, apresentamos, ao final deste
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parecer, o Substitutivo nº 1.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.985/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece regra para a concessão de empréstimo habitacional na

forma que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos programas de habitação que envolvam recursos do

Estado, a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao
crédito não pode constituir razão única para indeferimento de
concessão de empréstimo habitacional a ser pago mediante desconto
consignado em folha de pagamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.317/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.317/2008
“altera o ‘caput’ do art. 3° da Lei Delegada n° 31,  de 28 de agosto de
1985, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação, e dá outra
providência”.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1,  que apresentou.

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela sua aprovação com a Emenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 2,
que apresentou.

Atendendo a requerimento, a matéria foi apreciada pela Comissão
de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou pela sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Constit uição e
Justiça, e com a Emenda n° 3, que apresentou, e pel a rejeição da
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Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública.
Distribuído o projeto a esta Comissão em atendimento a

requerimento parlamentar, passamos a emitir o nosso parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise altera a Lei Delegada n° 31 , de 1985, que

reorganiza o Conselho Estadual de Educação, visando à ampliação
desse colegiado, dos atuais 24 membros para 30.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de
natureza jurídico- constitucional à tramitação da matéria e apresentou
a Emenda n° 1, para ajustar o mandato dos novos con selheiros,
estabelecido por uma regra de natureza transitória, à regra de
mandatos em vigor, sem “comprometer a harmonia do ordenamento
jurídico”.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise da matéria,
concordou com os argumentos da Comissão que a antecedeu,
apresentando a Emenda n° 2, que propõe vincular a e scolha do
Governador do Estado (inciso I do citado art. 3°), de pelo menos três
membros da Câmara de Ensino Superior, a listas tríplices elaboradas
pela Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, pela
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - e pelas
instituições de ensino superior associadas à Uemg.

Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática concordou com a Emenda n° 1, proposta p ela Comissão
de Constituição e Justiça, discordando dos argumentos apresentados
pela Comissão de Administração Pública no que se refere à Emenda
n° 2.

Visando conferir maior transparência ao processo de escolha dos
conselheiros, essa Comissão apresentou a Emenda n° 3.

O projeto, com as emendas apresentadas, altera substancialmente o
art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 1985. O relator da matéria, após
análise detalhada, optou por apresentar o Substitutivo nº 1 ao final
desta peça opinativa, dando nova redação ao citado art. 3º. O
substitutivo abrange integralmente a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e parcialmente o conteúdo das demais
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emendas, observando as normas técnicas de elaboração legislativa e
preservando a proporcionalidade prevista para a escolha dos
membros do Conselho.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão,
entendemos que o projeto não gera despesas, tratando apenas de
definição da forma de composição do Conselho Estadual de
Educação, não causando impacto ao erário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.317/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas nºs 2, da Comissão de
Administração Pública, e 3, da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda n°
1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que

reorganiza o Conselho Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação é constituído por trinta

membros, nomeados pelo Governador do Estado, dentre pessoas de
notório saber e experiência em matéria de educação, da seguinte
forma:

I - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão de livre
escolha do Governador do Estado;

II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão escolhidos
pelo Governador do Estado, sendo:

a) no mínimo um membro escolhido a partir de lista tríplice
elaborada pela Universidade Estadual de Minas Gerais - Uemg -;

b) no mínimo um membro escolhido a partir de lista tríplice
elaborada pela Universidade Estadual de Montes Claros;

c) até treze membros escolhidos a partir de listas tríplices
elaboradas por entidades da sociedade civil relacionadas com a área
de atuação do Conselho.
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§ 1º - A indicação e a nomeação dos membros serão específicas
para cada uma das Câmaras do Conselho Estadual de Educação.

§ 2º - Os membros escolhidos nos termos das alíneas ‘a’ e ‘b’ do
inciso II do “caput” deste artigo integram a câmara responsável pelos
exame das matérias referentes ao ensino superior.

§ 3º - As entidades a que se refere a alínea ‘c’ do inciso II serão
definidas em decreto.

§ 4º - O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial dos Poderes do
Estado e na página oficial do Conselho Estadual de Educação na
internet, a relação dos indicados à função de conselheiro a ser
encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 62, XXIII, ‘b’, da Constituição do Estado.

§ 5º – Na hipótese de recondução à função, os membros indicados
passarão por nova argüição pública, nos termos do art. 62, XXIII, ‘b’,
da Constituição do Estado.”.

Art. 2º - Na primeira investidura dos seis membros acrescentados ao
Conselho Estadual de Educação por esta lei, três terão mandato até
31 de dezembro de 2009, e os outros três, até 31 de dezembro de
2011, a critério do Governador do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.095/ 2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto em
epígrafe altera a Lei n° 13.174, de 20/1/99, que pr oíbe o transporte de
passageiros em pé em veículos de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal.

A proposição foi aprovada no 1° turno e agora retor na a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição é modificar a Lei n° 13.17 4, de 1999, que

proíbe o transporte de passageiros em pé em veículos de transporte
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coletivo rodoviário intermunicipal. O art. 2° da re ferida lei trata de duas
hipóteses em que é admitido o transporte de passageiros em pé: em
linha com itinerário praticamente urbanizado, classificada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - como linha semi-urbana, que apresente intensa variação
de demanda de passageiros ao longo do dia; e em caso de prestação
de socorro. A proposição pretende alterar a primeira hipótese, de
modo a autorizar o transporte de passageiros em pé nos trechos não
superiores a 50km.

O projeto propõe a revogação do § 2° do art. 3° da referida lei, que
trata da aplicação de penalidade no caso de descumprimento da
norma legal.

Após amplo debate no 1° turno, com o envio de pedid o de diligência
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop –,
esta Comissão ratificou a posição adotada por essa Secretaria,
segundo a qual o projeto em análise vem corrigir distorções contidas
na lei que ora se pretende modificar, como, por exemplo, a penalidade
da cassação da concessão ou permissão, à revelia do disposto na Lei
Federal n° 8.987, de 1995.

Entretanto, esta Comissão entende que a penalidade de cassação é
necessária, para resguardar os direitos do usuário. Visando adequar a
penalidade à norma federal, apresentamos a Emenda n° 1, ao final
deste parecer, a qual dá nova redação ao § 2° do ar t. 3° da Lei n°
13.174, de 1999.

Esta Comissão reafirma a posição que adotou no 1° t urno,
reconhecendo que a proposição irá corrigir problema criado pela Lei
n° 13.174, de 1999, que está dificultando o acesso ao serviço a muitos
passageiros que necessitam do transporte para pequenos percursos.

Conforme argumenta o autor em sua justificação, ao tentar garantir o
conforto dos passageiros com a limitação imposta, criou-se
desconforto ainda maior, seja por serem alguns passageiros deixados
às margens das rodovias e à mercê de intempéries, seja pela
indisponibilidade do serviço em alguns pontos ou horários.

Assim, considerando o grande alcance social da matéria, visto que
beneficia o segmento mais carente da nossa sociedade, deve ela ser
aprovada por esta Casa.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.095/2008 no 2º turno, com a Emenda n° 1, a seguir  apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:
“Art. 2° - O § 2° do art. 3° da Lei n° 13.174, de 2 0 de janeiro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° - (...)
§ 2° - A segunda reincidência dentro do mesmo perío do de seis

meses será punida com a extinção da concessão ou permissão, nos
termos da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.”.”.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Juninho Araújo - Paulo

Guedes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.051/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.051/2008, de autoria do Deput ado José
Henrique, que dá denominação de Rodovia Deputado José Bonifácio
– Zé Bodeco – à Rodovia MG-135, compreendida entre o Município de
Barbacena e o Município de Bias Fortes, 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° 2.051/2008
Dá denominação à Rodovia MG-135, que liga o Município de

Barbacena ao Município de Bias Fortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Deputado José Bonifácio -  Zé Bodeco - a

Rodovia MG-135, que liga o Município de Barbacena ao Município de
Bias Fortes.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
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Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.351/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.351/2008, de autoria do Deput ado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Iguatama, com sede no Município de Iguatama, 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° 2.351/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Radiodifusão de Iguatama, com sede no Município de Iguatama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária de Radiodifusão de Iguatama, com sede no Município de
Iguatama.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.386/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.386/2008, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação Municipal de
Apoio às Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de
Lagoa da Prata, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.386/2008

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Apoio às
Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

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

de Apoio às Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de
Lagoa da Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.391/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.391/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de

Andrada, que declara de utilidade pública o Instituto Catauá, 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° 2.391/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Catauá, com sede no

Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Catauá, com

sede no Município de Cataguases.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.397/2008

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.397/2008, de autoria do Deput ado Luiz Tadeu
Leite, que declara de utilidade pública a Associação dos Repentistas e
Poetas Populares do Norte de Minas, com sede no Município de
Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.397/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Repentistas e Poetas

Populares do Norte de Minas, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Repentistas e Poetas Populares do Norte de Minas, com sede no
Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER SOBRE A SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 24 E SOBRE
AS EMENDAS NºS 46 A 127 AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 26/2007
(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007 altera a Lei Complementar nº 59, de
18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado.

Publicado, foi o projeto examinado pelas Comissões de Constituição
e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e encaminhado à
apreciação do Plenário.

Durante a fase de discussão do projeto, foram apresentadas a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 24, da Comissão de Assuntos
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Municipais e Regionalização, e as Emendas nºs 46 a 127, que vêm a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 192,
combinado com o art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia
15/7/2008, foram acatadas propostas de emenda dos Deputados
Lafayette de Andrada, Durval Ângelo, Adalclever Lopes, Délio
Malheiros, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Sargento Rodrigues,
Célio Moreira, Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Agostinho Patrús Filho,
Antônio Carlos Arantes, Elmiro Nascimento e Elisa Costa, dando
ensejo à apresentação de nova redação do parecer, nos termos do §
1º do art. 138 do mencionado Regimento.

Fundamentação
A Subemenda nº 1 à Emenda nº 24, de autoria do Deputado

Lafayette de Andrada, objetiva suprimir o inciso XVII do art. 44 do
projeto, o qual determina a transferência do Município de Moeda da
Comarca de Belo Vale para a de Brumadinho. O que se pretende, na
verdade, é manter o Município de Moeda sob a jurisdição da Comarca
de Belo Vale, em razão da pequena distância entre ambas as
comunas e da facilidade de acesso entre elas, o que facilita o
deslocamento dos jurisdicionados. Esse fato nos leva a acolher a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 24.

A Emenda nº 46, de autoria do Deputado Délio Malheiros, tem o
escopo de criar mais um cargo de Juiz na Comarca de Minas Novas, a
fim de acelerar o julgamento dos processos e tornar mais eficiente o
exercício da prestação jurisdicional naquela comuna. Tal proposta
acarretará o enquadramento dessa Comarca na 2ª entrância, com
base nos novos critérios de classificação, trazendo mais incentivo aos
magistrados e mais segurança aos cidadãos, razão pela qual somos
pela aprovação da citada emenda.

A Emenda nº 47, também de autoria do Deputado Délio Malheiros,
objetiva criar mais um cargo de Juiz na Comarca de Itamarandiba. De
fato, o movimento forense nessa Comarca tem aumentado
ultimamente, além de tratar-se de antiga aspiração dos habitantes de
Itamarandiba, especialmente dos profissionais do direito que atuam na
localidade. Diante disso, somos pela aprovação da referida emenda.

A Emenda nº 48, de autoria do Deputado Doutor Viana, visa a
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transferir o Município de Carrancas da Comarca de Andrelândia para
a de Itumirim. Trata-se de uma antiga reivindicação dos habitantes, e
essa transferência implica mais conforto e comodidade aos
jurisdicionados, uma vez que a distância entre Carrancas e Itumirim é
de aproximadamente 40 quilômetros, com via pavimentada, e a
distância entre Carrancas e Andrelândia é de 80 quilômetros, em um
trecho sem pavimentação asfáltica. Portanto, é mais razoável
enquadrar Carrancas sob a jurisdição de Itumirim, a bem do interesse
público, o que nos leva a acatar essa emenda.

A Emenda nº 49, de autoria do Deputado Célio Moreira, propõe a
revogação do art. 39, do § 1º do art. 171, e dos arts. 258 e 329 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, restringido o que consta no art. 53 da
proposição original encaminhada pelo Tribunal de Justiça, que previa
também a extinção do art. 337 da referida lei. Ocorre, porém, que,
com as alterações introduzidas ao longo da tramitação do projeto
nesta Casa Legislativa, não se torna mais necessária a exclusão do
mencionado art. 337, o que nos leva a rejeitar a Emenda nº 49.

A Emenda nº 50, de autoria do Deputado André Quintão, cuida da
competência do Juiz da Vara da Infância e da Juventude e do Juiz da
Vara do Idoso, como varas distintas e dotadas de competências
específicas, assunto devidamente tratado no Substitutivo nº 1,
apresentado por esta Comissão. Somos, pois, pela aprovação da
citada emenda.

A Emenda nº 51, de autoria do Deputado Célio Moreira, prevê a
criação da Comarca de Pains, integrada pelos Municípios de Pains,
Pimenta e Córrego Fundo, resultando do desmembramento das
Comarcas de Arcos e Formiga, respectivamente. A criação de
comarca, desde que observados os requisitos mínimos legais
pertinentes, oferece mais comodidade e segurança aos cidadãos que
nela residem, colaborando para o aprimoramento da função judicante.
Diga-se de passagem que a criação dessa Comarca está prevista no
inciso III do art. 53 do Substitutivo nº 1, desta Comissão, fato que nos
leva a ratificar nosso entendimento sobre a matéria e acatar a referida
emenda.

A Emenda nº 53, de autoria do Deputado Célio Moreira, prevê a
criação de mais um cargo de Juiz na Comarca de Corinto, que
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passará à categoria de Comarca de 2ª entrância. Trata-se de
Comarca que tem elevado movimento forense e abriga o Município de
Santo Hipólito. O aumento do número de magistrados acarretará mais
eficiência no exercício da prestação jurisdicional, razão pela qual
somos pela aprovação dessa emenda, que já consta também no
Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 54, de autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, prevê a
criação de uma Vara da Fazenda e de uma Vara Criminal na Comarca
de Montes Claros. Entretanto, uma das diretrizes previstas no projeto
é exatamente a de não vincular o cargo de Juiz a determinada vara, a
fim de evitar ociosidade, conforme consta na exposição de motivos
encaminhada a esta Casa. Cabe, portanto, ao próprio Tribunal de
Justiça, por meio da Corte Superior, destinar o cargo de Juiz à vara
onde há mais demanda ou movimento processual, seja à vara cível,
seja à criminal, seja à do juizado especial. A propósito, a instalação de
comarcas e varas judiciais é assunto de competência exclusiva da
Corte Superior, conforme prevê o art. 10, § 4º, da Lei Complementar
nº 59, de 2001, competência mantida pelo projeto em questão. Diante
disso, opinamos pela rejeição da Emenda nº 54.

A Emenda nº 55, também do Deputado Luiz Tadeu Leite, objetivar
criar quatro cargos de Juiz Auxiliar na Comarca de Montes Claros,
que, além de contar grande número de processos em tramitação,
abrange os Municípios de Claro dos Poções, Glaucilândia, Itacambira
e Juramento. As peculiaridades dessa Comarca justificam a ampliação
do número de magistrados, para propiciar mais celeridade no
julgamento dos processo, o que nos leva a aprovar a Emenda nº 55.

As Emendas nºs 58 e 59, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, têm
o escopo de criar mais seis cargos de Juiz na Comarca de Betim,
onde é expressivo o movimento processual. Trata-se de uma
pretensão justa e equilibrada, uma vez que o quantitativo de feitos
nessa Comarca tem aumentado consideravelmente. Assim, opinamos
pela aprovação das citadas emendas.

A Emenda nº 61, de autoria do Deputado Célio Moreira, prevê a
instituição dos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova,
propondo a alteração dos §§ 7º e 8º do art. 10 da Lei Complementar
nº 59. Opinamos pela rejeição da citada emenda.
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A Emenda nº 62, também de autoria do Deputado Célio Moreira,
visa a introduzir o § 3º no art. 64 e o § 3º no art. 65 da Lei
Complementar nº 59, as quais tratam da direção dos Foros Regionais
do Barreiro e Venda Nova, no Município de Belo Horizonte. Opinamos
pela aprovação da citada emenda.

A Emenda nº 63, de autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite,
estabelece como direito do magistrado a gratificação por cumulação
de função. Ora, o subsídio dos Juízes de Direito, desde a edição da
Emenda à Constituição nº 19, de 1998, não admite a incidência de
vantagem pecuniária sobre o valor do subsídio, razão pela qual
opinamos pela rejeição da Emenda nº 63.

A Emenda nº 64, de autoria do Deputado Domingos Sávio, prevê a
criação de cargos de assessores de juízes vitaliciados, mediante
proposta do Tribunal de Justiça a ser encaminhada a esta Casa no
prazo de 180 dias contados da data da publicação da futura lei
complementar. Trata-se, no caso, de medida justa, oportuna e
conveniente aos interesses do Judiciário, pois essa assessoria jurídica
aos magistrados proporcionará mais eficiência na função judicante.
Além disso, vale ressaltar que disposição análoga consta no art. 58 do
Substitutivo nº 1. Somos, pois, pela aprovação da citada emenda.

As Emendas nºs 65 e 66, ambas do Deputado Domingos Sávio,
cuidam das Circunscrições Judiciárias metropolitanas de Belo
Horizonte e do Vale do Aço e do critério populacional para a
classificação da entrância especial, respectivamente. Entretanto, a
proposição original propõe a extinção dessas circunscrições, o que é
mantido no Substitutivo nº 1, ao passo que o critério populacional
cedeu lugar ao critério objetivo do número de varas para a
classificação das comarcas. Como se trata de disposições
incompatíveis com o Substitutivo nº 1, opinamos pela rejeição de
ambas as emendas.

A Emenda nº 68, do Deputado Ivair Nogueira, determina como
requisito para a investidura em cargo de Oficial de Justiça a formação
universitária em Ciências Jurídicas. Acontece, porém, que disposição
semelhante já consta no art. 60 do Substitutivo nº 1, o qual cuida do
assunto de forma mais precisa e ampla, o que nos leva a rejeitar a
citada emenda.
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A Emenda nº 69, de autoria do Deputado Inácio Franco, prevê a
criação de mais três cargos de Juiz na Comarca de Pará de Minas
como condição para atender à demanda jurisdicional. De fato, o
movimento forense nessa Comarca vem aumentando de forma
significativa, uma vez que ela abrange, também, os Municípios de
Florestal, Igaratinga, Onça de Pitangui, Pequi e São José da Varginha.
Tal proposta é pertinente, razão pela qual opinamos por sua
aprovação.

A Emenda nº 70, do Deputado Wander Borges, tem o propósito de
criar quatro cargos de Juiz na Comarca de Sabará, que, embora tenha
acentuado volume de processos em tramitação, dispõe de apenas
dois Juízes de Direito para atender a toda a demanda judicial. A nosso
ver, a ampliação do quantitativo de magistrados em Sabará é
necessário para solucionar os problemas atinentes ao excesso de
processos, a par de promover mais celeridade no exercício da
prestação judicante, o que nos leva a aprovar a citada emenda, que já
consta no Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 73, de autoria do Deputado Almir Paraca, propõe a
criação de dois cargos de Juiz na Comarca de João Pinheiro, onde o
volume de processos é elevado e o quantitativo atual não atende à
demanda jurisdicional. Disposição nesse sentido já consta no
Substitutivo nº 1, razão pela qual ratificamos nossa posição anterior
mediante o acatamento da referida emenda.

A Emenda nº 75, de autoria do Deputado Inácio Franco, propõe a
transformação do parágrafo único do art. 59 da Lei Complementar nº
59, introduzido pelo art. 9º do projeto, em § 1º e introduz o § 2º no
mesmo artigo. Trata-se, no caso, de assegurar ao Tribunal de Justiça
a prerrogativa de criar varas especializadas com competência local ou
regional para processar e julgar causas cíveis de natureza ambiental.
O dispositivo em questão corresponde ao art. 13 do Substitutivo nº 1.
Entretanto, não cabe ao Tribunal de Justiça, por ato interno, criar vara
ou cargo de Juiz, atribuição que a Constituição defere ao legislador. O
que cabe à Corte Superior do mencionado Tribunal é apenas a
instalação das varas e comarcas criadas por lei complementar. Assim,
opinamos pela rejeição da Emenda nº 75.

A Emenda nº 76, de autoria da Deputada Elisa Costa, propõe nova
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redação para o art. 19 da Lei Complementar nº 59. Ocorre que o
preceito em questão foi revogado expressamente no art. 30 da Lei
Complementar nº 85, de 2005. Como essa proposta incide sobre
dispositivo inexistente, opinamos pela rejeição da citada emenda.

A Emenda nº 77, também de autoria da Deputada Elisa Costa,
introduz dispositivo na Lei Complementar nº 59, de modo a obrigar o
Tribunal de Justiça a compatibilizar o seu Regimento Interno com as
alterações efetivadas pela futura lei complementar, além de
determinar a convocação do Tribunal Pleno para realizar eleições
necessárias ao preenchimento das vagas surgidas na Corte Superior,
a partir da vigência da Emenda à Constituição nº 45, de 2004,
conhecida como Reforma do Judiciário. Entendemos que tal
disposição é inócua e nada acrescenta ao texto normativo, pois
afigura-se-nos evidente que o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça deve guardar fidelidade com a norma complementar que lhe
serve de supedâneo. Diante disso, somos pela rejeição da Emenda nº
77.

A Emenda nº 78, de autoria da mesma Deputada, propõe a
alteração do § 6º do art. 173 da Lei Complementar nº 59, além de
suprimir o § 5º do citado artigo. O § 6º em questão cuida da promoção
do magistrado por merecimento, conforme critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da função judicante. A redação
proposta estabelece que, na falta de quadro comparativo que permita
diferenciar os magistrados inscritos nos critérios objetivos de
produtividade, será promovido o Juiz com mais antigüidade na
entrância ou no cargo. Não obstante a preocupação da autora com a
antigüidade do Juiz no exercício de suas atribuições, a proposta
acaba por valorizar a antigüidade do magistrado para a promoção por
merecimento, o que não nos parece razoável. Se a promoção é por
merecimento, o que deve ser levado em consideração é a
produtividade e a eficiência do Juiz, e não o tempo de serviço no
cargo, razão pela qual opinamos pela rejeição da referida emenda.

A Emenda nº 79, também da mesma Deputada, visa a modificar o §
1º do art. 64 da Lei Complementar nº 59, o qual determina que, nas
comarcas do interior com duas ou mais varas, se houver interesse
público que justifique a dispensa do Diretor do Foro antes de se
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completar o biênio de sua designação, o Corregedor-Geral de Justiça
o dispensará, mediante decisão a ser referendada pelo Conselho da
Magistratura. Com a redação proposta, essa designação deverá recair
sobre o nome indicado pela maioria dos Juízes da comarca que tenha
três ou mais varas.

O que se pretende, na verdade, é retirar tal atribuição do
Corregedor-Geral de Justiça e transferi-la para a maioria dos Juízes
da comarca, como se estes tivessem a prerrogativa de exercer as
funções de orientação, fiscalização e disciplina da atuação dos
magistrados. Não se pode esquecer que esse tipo de atividade é
peculiar ao Corregedor-Geral de Justiça, nos termos do art. 23 da Lei
Complementar nº 59, não havendo razão que justifique a alteração
pretendida. Diante disso, somos pela rejeição da Emenda nº 79.

A Emenda nº 80, também da mesma Deputada, incide sobre os §§
1º e 4º do art. 13 da Lei Complementar nº 59. O § 1º determina que o
Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de Justiça
serão eleitos entre os Desembargadores mais antigos do Tribunal,
pela maioria de seus membros, e o § 4º estabelece que o
Desembargador que tiver exercido cargo de direção por quatro anos
não poderá figurar entre os elegíveis até que se esgotem todos os
nomes, na ordem de antigüidade. Para sintetizar, essa alteração tem o
propósito de permitir que tais autoridades sejam eleitas entre os
Desembargadores integrantes da Corte Superior, pela maioria do
Tribunal. Entendemos que a dicção normativa proposta restringe a
escolha para os cargos diretivos, razão pela qual somos pela rejeição
da citada emenda.

As Emendas nºs 81 e 82, também da mesma Deputada, estão, de
certa forma, relacionadas com outras emendas apresentadas pela
parlamentar.

A Emenda nº 81 acrescenta os §§ 1º ao 9º ao art. 18 da Lei
Complementar nº 59, que trata da Corte Superior do Tribunal de
Justiça. Entretanto, o citado art. 18 já tem os §§ 1º e 2º, sendo que o
primeiro remete ao Regimento Interno daquela Corte de Justiça a
disciplina que ora se pretende dispensar à matéria. Se a
pormenorização do tema é mais coerente e compatível com a edição
de ato normativo interno do próprio Tribunal, não há razão para tratá-
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la em norma complementar. Somos, pois, pela rejeição da Emenda nº
81.

Igualmente, a Emenda nº 82 tem o propósito de trazer para o plano
legislativo matérias que são disciplinadas por ato interno do Tribunal
de Justiça, mediante o acréscimo de parágrafos ao art. 15 da Lei
Complementar nº 59, que remete para o Regimento Interno as
atribuições dos ocupantes de cargos de direção daquela Corte. Diante
disso, opinamos pela rejeição da mencionada emenda.

A Emenda nº 83, também da mesma Deputada, visa a acrescentar
os §§ 2º e 3º ao art. 117 da Lei Complementar nº 117, que trata das
férias dos magistrados. O que se pretende, essencialmente, é
possibilitar o fracionamento das férias individuais em quatro períodos
de, no mínimo, 15 dias cada. A nosso ver, o assunto diz respeito a
questões internas do próprio Tribunal, não sendo adequada sua
disciplina em lei complementar. Assim, somos pela rejeição dessa
proposta.

As Emendas nºs 84 e 122, de autoria dos Deputados Zezé Perrella e
Delvito Alves, respectivamente, propõem a criação de mais um cargo
de Juiz na Comarca de Vazante. Tal alteração fora aprovada
anteriormente na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
por proposta do Deputado Delvito Alves. Somos favoráveis à sua
aprovação, uma vez que o número de processos na referida comarca
vem aumentando consideravelmente, o que justifica a ampliação do
quantitativo de Juízes para fazer jus à demanda jurisdicional.

A Emenda nº 85, de autoria do Deputado Durval Ângelo, prevê a
criação de dois cargos de Juiz na Comarca de Igarapé, que abarca
também o Município de São Joaquim de Bicas. Atualmente, a citada
Comarca dispõe de apenas um magistrado para atender a grande
demanda judicial. A proposta original prevê a criação de mais um
cargo de Juiz, o que ainda nos parece insuficiente para o julgamento
dos processos em tramitação. Entendemos que, com o acréscimo de
dois magistrados para atuar na Comarca, o que perfaz o total de três
Juízes, os problemas atuais podem ser solucionados, o que nos leva a
acatar a citada emenda, que já consta no Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 86, também de autoria do Deputado Durval Ângelo,
prevê a criação de cinco cargos de Juiz na Comarca de Ribeirão das
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Neves, que, além de ter expressivo movimento forense, dispõe de
uma tradicional penitenciária. A proposição original prevê a criação de
três cargos de Juiz para a mencionada Comarca, o que é insuficiente
para o atendimento da demanda. Acreditamos que, com a majoração
desse quantitativo para cinco magistrados, os atuais problemas que
afligem os jurisdicionados, especialmente a demora no julgamento dos
processos, podem ser resolvidos ou atenuados. Sendo assim, somos
pela aprovação da Emenda nº 86, cujo comando consta no
Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 88, de autoria do Deputado Fahim Sawan, visa a
introduzir preceito na Lei Complementar nº 59, para estabelecer que o
preenchimento por remoção das varas da Comarca de Belo Horizonte
será feito alternadamente, entre Juízes titulares de varas de entrância
especial vindos de outras comarcas e os Juízes auxiliares que estão
na Comarca de Belo Horizonte. A medida proposta não está em
sintonia com as novas disposições constantes no Substitutivo nº 1,
que abarcou muitas alterações introduzidas pelas comissões
precedentes, especialmente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Com a ampliação considerável das comarcas de
entrância especial, com base no novo critério do número de varas, a
proposta em questão perde objeto, razão pela qual somos pela
rejeição da referida emenda.

Igualmente, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 56, 57, 60, 72,
74, 87, 89, 90, 91, 92, 97, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 116, 120
e 127, por serem incompatíveis com o Substitutivo nº 2, apresentado
ao final deste parecer.

Já as Emendas nºs 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 111,
112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125 e 126 foram
acatadas e incorporadas ao Substitutivo nº 2, que apresentamos na
conclusão deste parecer.

Durante a fase de discussão do parecer, foram acatadas as
Propostas de Emenda nºs 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40.

A Proposta de Emenda nº 9, de autoria dos Deputados Lafayette de
Andrada e Durval Ângelo, objetiva criar mais uma vara na Comarca de
Elói Mendes.
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A Proposta de Emenda nº 10, de autoria do Deputado Durval
Ângelo, visa a introduzir dispositivo no texto do Substitutivo nº 1, a fim
de manter na entrância especial as comarcas hoje classificadas nessa
categoria.

A Proposta de Emenda nº 12, de autoria dos Deputados Lafayette
de Andrada e Durval Ângelo, tem o propósito de introduzir dispositivo
no Substitutivo nº 2, estabelecendo que, para fins de classificação da
comarca na entrância especial, a comprovação do número de
habitantes se dará por estimativa anual, fornecida pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A Proposta de Emenda nº 13, também de autoria dos Deputados
Lafayette de Andrada e Durval Ângelo, objetiva alterar a redação do
art. 57 do Substitutivo nº 2 e consiste, essencialmente, em substituir a
expressão “juízes titulares de vara” por “juízes vitaliciados”.

A Proposta de Emenda nº 14, de autoria do Deputado Adalclever
Lopes, pretende suprimir o inciso IV do art. 53 do Substitutivo nº 2,
que prevê a criação da Comarca de Matipó.

A Proposta de Emenda nº 18, de autoria do Deputado Délio
Malheiros, tem o escopo de inserir no § 2º do art. 13 do referido
substitutivo a expressão “e ao consumidor”. Trata-se de determinar
que o Tribunal de Justiça instale, nas comarcas de entrância especial,
varas especializadas no julgamento tanto de questões relacionadas ao
meio ambiente quanto ao consumidor.

A Proposta de Emenda nº 20, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, objetiva criar 1 cargo de Juiz na Comarca de São João del-Rey.

A Proposta de Emenda nº 21, de autoria do Deputado Délio
Malheiros, visa a introduzir preceito no texto do Substitutivo nº 2, o
qual estabelece que “as custas processuais ou emolumentos
recolhidos pelo jurisdicionado sem que o ato processual respectivo
tenha sido praticado, em qualquer fase processual, será devolvida na
forma de regulamento do Tribunal de Justiça”.

A Proposta de Emenda nº 22, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, tem por objetivo acrescentar na parte final do § 3º do art. 251,
de que trata o art. 65 do Substitutivo nº 2, a expressão “nos termos da
legislação vigente”.

A Proposta de Emenda nº 23, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva, visa a instituir, na Comarca de Pouso Alegre, o Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A Proposta de Emenda nº 24, também de autoria do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, objetiva criar mais um cargo de Juiz na Comarca
de Aiuruoca.

A Proposta de Emenda nº 28, ainda do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, propõe a criação de mais um cargo de Juiz na Comarca de
Santos Dumont.

A Proposta de Emenda nº 29, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, visa a acrescentar parágrafo único ao art. 251, a que se
refere o art. 42 do Substitutivo nº 2, o qual determina que “o Tribunal
de Justiça garantirá, por meio de encaminhamento de projeto de lei à
Assembléia Legislativa, no prazo máximo de 120 dias, contados da
publicação desta lei, a instituição de um gratificação pela atividade de
chefia aos servidores integrantes do cargo de Técnico de Apoio
Judicial e Oficial de Apoio Judicial, classe B, titulares ou substitutos”.

A Proposta de Emenda nº 30, de autoria do Deputado Célio Moreira,
pretende introduzir dispositivo no Substitutivo nº 2, a fim de alterar o §
8º do art. 10 da Lei Complementar nº 59, de 2001, para ampliar, de
quatro para seis, o quantitativo de varas no distrito do Barreiro.

A Proposta de Emenda nº 31, de autoria do Deputado Antônio Julio,
tem o propósito de alterar o § 3º do art. 10 da Lei Complementar nº
59, de 2001, para tornar obrigatória a instalação de vara de execução
criminal nas comarcas onde houver penitenciária.

A Proposta de Emenda nº 32, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, objetiva transferir os Municípios de Leme do Prado e José
Gonçalves de Minas da Comarca de Minas Novas para a de
Turmalina, mediante o acréscimo de dois incisos no art. 54 do
Substitutivo nº 2.

A Proposta de Emenda nº 33, de autoria do Deputado Agostinho
Patrús Filho, pretende suprimir o inciso IX do art. 54 do referido
substitutivo, o qual prevê a transferência do Município de Ibiaí, da
Comarca de Coração de Jesus para a de Pirapora.

A Proposta de Emenda nº 34, de autoria do Deputado Lafayette de
Andrada, tem o escopo de transferir o Município de Desterro de Entre-
Rios da Comarca de Entre-Rios de Minas para a de Passa-Tempo,
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mediante o acréscimo de inciso no art. 54 do citado substitutivo.
A Proposta de Emenda nº 35, de autoria do Deputado Antônio

Carlos Arantes, objetiva suprimir o inciso VII do art. 54 do Substitutivo
nº 2, o qual prevê a transferência do Município de Divisa Nova da
Comarca de Cabo Verde para a de Alfenas.

A Proposta de Emenda nº 36, de autoria do Deputado Antônio Júlio,
propõe nova redação para o inciso III do art. 53 do Substitutivo nº 2,
de modo a excluir o Município de Florestal da Comarca de Juatuba.

A Proposta de Emenda nº 37, também de autoria do Deputado
Antônio Júlio, pretende suprimir o inciso XII do art. 54 do Substitutivo
nº 2, o qual determina a transferência do Município de Leandro
Ferreira da Comarca de Pitangui para a de Nova Serrana.

A Proposta de Emenda nº 39, de autoria da Deputada Elisa Costa,
tem o propósito de introduzir preceito no Substitutivo nº 2, a fim de
estabelecer que as comarcas de entrância especial deverão contar
com Centro de Internação para Adolescentes em conflito com a lei.

A Proposta de Emenda nº 40, de autoria dos Deputados Lafayette
de Andrada, Durval Ângelo, Elmiro Nascimento e Domingos Sávio,
visa a modificar a alínea “b” do inciso I do art. 8º, a que se refere o art.
6º do Substitutivo nº 2, de forma a reduzir o critério populacional de
150 para 130 mil habitantes para o enquadramento das comarcas na
entrância especial.

Valemo-nos da oportunidade para corrigir equívocos de ordem
material identificados no Substitutivo nº 1 e na primeira versão do
Substitutivo nº 2, que foi distribuído aos membros desta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 49, 52,

54, 56, 57, 60, 61, 63, 65 a 68, 71, 72, 74 a 83, 87 a 92, 97, 103 a 105,
107 a 110, 116, 120 e 127 e pela aprovação das Emendas nºs 46 a 48,
50, 51, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 73, 84 a 86, 93 a 96, 98 a 102,
106, 111 a 115, 117 a 119, 121 a 124, 125 e 126 e da Subemenda nº
1 à Emenda nº 24, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.
Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicadas as
Emendas nºs 4 a 21 e 23 a 25, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, e as Emendas nºs 27, 29 a 31, 33, 34, 39 e 42 a 44,
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da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O território do Estado, para a administr ação da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante nos Anexos desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar.".

Art. 2° - O art. 2° da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça, nas condições e
limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos Juízes de
primeiro grau para comarcas, contíguas ou não, visando aos
seguintes objetivos:

I - solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara
ou comarca;

II - produção mínima que justifique o cargo.”.
Art. 3º - Acrescente-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 59, de

2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá praticar atos judiciais nos distritos.”.
Art. 4° - O inciso I do § 5° do art. 6° da Lei Comp lementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - (...)
§ 5° - (...)
I - dois Serviços de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira

e segunda entrância; e, nas de entrância especial, mais um
Tabelionato de Notas por vara acima de dez, até o máximo de dez
Tabelionatos de Notas na comarca;”.

Art. 5º – O art. 7º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça suspenderá as

atividades jurisdicionais da comarca que, por três anos consecutivos,
segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral de
Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a
sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem.

Parágrafo único - Após a suspensão de que trata o ‘caput’ deste
artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto
de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca.”.

Art. 6º - O art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial:
a) se têm cinco ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as

dos Juizados Especiais; e
b) se contam população igual ou superior a cento e trinta mil

habitantes;
II - de segunda entrância, se têm de duas a quatro varas instaladas,

nelas compreendidas as dos Juizados Especiais;
III - de primeira entrância, se têm apenas uma vara instalada.
§ 1º - Permanecerão como de entrância especial as comarcas assim

classificadas na data da publicação desta lei.
§ 2º - Para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso I

do “caput”, a comprovação do número de habitantes se dará por
estimativa anual, fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.

§ 3º - (...)”.
Art. 7° - Os §§ 1°, 3º, 4° e 8º do art. 10 da Lei C omplementar n° 59,

de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §§ 9° a 11:

“Art. 10 - (...)
§ 1° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a

Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes.

(...)
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§ 3º - É obrigatória a instalação de vara de execução criminal nas
comarcas onde houver penitenciárias.

§ 4° - A instalação das comarcas, das varas e das u nidades
jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos financeiros.

(...)
§ 8º - A Comarca de Belo Horizonte conta seis varas no Distrito do

Barreiro, sendo duas criminais, e quatro no Distrito de Venda Nova.
§ 9° - Funcionará na Comarca de Belo Horizonte o Ce ntro de Apoio

Jurisdicional, composto por Juízes de Direito Auxiliares, com
competência para substituição e cooperação, com estrutura
determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 10 - Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
complementar.

§ 11 - Para expedir a resolução prevista no § 4° de ste artigo, a Corte
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

I - cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.”.
Art. 8º - Ficam criados vinte cargos de Desembargador do Tribunal

de Justiça, passando o § 1º do art. 11 da Lei Complementar nº 59, de
2001, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - São cento e quarenta os cargos de Desembargador do

Tribunal de Justiça, dos quais um será o de Presidente; três, os de
Vice-Presidentes; e um, o de Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 9º - O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
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Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 10 - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte inciso V, f icando o inciso V
renumerado como inciso VI, e o inciso VI como inciso VII, com a
seguinte redação:

"Art. 16 - (...)
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.".
Art. 11 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de

vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade, e doze por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 12 - O § 1º do art. 31 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - (...)
§ 1º - O procedimento da correição será estabelecido pela

Corregedoria-Geral de Justiça e ocorrerá anualmente.”.
Art. 13 - Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n° 59, de

2001, os seguintes §§ 1º e 2º:
"Art. 59 - (...)
§ 1º - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias poderão ter

competência, na forma estabelecida em resolução da Corte Superior
do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas cíveis que
envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.

§ 2º - O Tribunal de Justiça instalará, nas comarcas de entrância
especial, varas especializadas no julgamento de questões
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relacionadas ao meio ambiente e ao consumidor.”.
Art. 14 - O “caput” do art. 62 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude

exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores
bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e congêneres
que lidem com menores, garantindo-lhes as medidas de proteção.”.

Art. 15 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 59, de 2001,
os seguintes arts. 62-A, 62-B e 62-C:

“Art. 62-A - A Vara de Conflitos Fundiários de Belo Horizonte passa
a denominar-se Vara Agrária de Minas Gerais, e a ela compete
processar e julgar, com exclusividade, as ações que tratem de
questões agrárias envolvendo conflitos fundiários.

§ 1º - Sempre que considerar necessário à eficiente prestação
jurisdicional, o Juiz far-se-á presente no local do litígio.

§ 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça editará resolução para
regulamentar a matéria tratada neste artigo.

Art. 62-B - Compete a Juiz da Vara de Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo processar e julgar as causas e questões que envolvam
essas matérias, especialmente em caso de descumprimento da
legislação e do direito ao meio ambiente, à moradia e à cidade
sustentável.

Art. 62-C - Compete a Juiz da Vara do Idoso exercer as atribuições
de fiscalização, orientação e apuração de irregularidades de
instituições, organizações governamentais e não governamentais,
abrigos, instituições de atendimento e congêneres que lidem com
idosos, garantindo-lhes as medidas de proteção e atendimento
prioritário previstas na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, salvo aquelas cuja competência específica couber aos demais
juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o ‘caput’, cabe ao Corregedor-
Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito competente
para tais atribuições, permitida uma recondução e sua substituição,
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quando convier.”.
Art. 16 - A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°

59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g" a "i":

"Art. 61 - (...)
III - (...)
c) detração e remição da pena;
(...)
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for
omissa;

h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses de regime
aberto ou suspensão condicional da pena;

i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia
sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatória,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;".

Art. 17 - Ficam acrescentados aos arts. 64 e 65 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, os seguintes dispositivos:

“Art. 64 - (...)
§ 3º - A direção dos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova

será exercida por Juiz de Direito titular de vara dos respectivos foros,
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, observado o disposto
nos §§ 1º e 2º deste artigo.

(..)
Art. 65 - (...)
§ 3º - As atribuições previstas no § 1º deste artigo serão exercidas

nos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova pelos respectivos
Diretores.

§ 4º - O Diretor do Foro realizará, anualmente e ‘in loco’, a correição
nos serviços extrajudiciais.”.

Art. 18 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção I
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Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais
Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados

Especiais:
I - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas em
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Das Turmas Recursais

Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões
dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior, por proposta do Conselho de
Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais.

§ 1° - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão indic ados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão designados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para in tegrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 4° - Quando o interesse da prestação jurisdiciona l recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 5° - A Corte Superior, mediante proposta do Conse lho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

§ 6º - O número de processos julgados pelo Juiz como relator de
Turma Recursal será compensado na distribuição de processos da
sua vara de origem.
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§ 7º - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão
contados no seu mapa de produtividade.

§ 8º - A cada Turma Recursal corresponderá uma Secretaria de
Juízo, na forma da lei.

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e ‘habeas corpus’ contra atos de Juízes de Direito do Sistema e contra
seus próprios atos.

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão
realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal
da comarca-sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão, na forma da lei.

Subseção IV
Dos Juizados Especiais e Suas Unidades Jurisdicionais

Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades
jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes de Direito.

§ 1° - Nas comarcas onde houver um só cargo de Juiz  do Sistema
dos Juizados Especiais, haverá uma unidade jurisdicional.

§ 2° - Nas comarcas onde houver dois ou mais cargos  de Juiz do
Sistema dos Juizados Especiais, haverá uma ou mais unidades
jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3° - Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
a competência será plena e mista.

§ 4° - Nas comarcas onde houver mais de uma unidade  jurisdicional,
a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5° - As unidades jurisdicionais de mesma competên cia serão
numeradas ordinalmente.

§ 6° - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, q uando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° - Cada unidade jurisdicional contará com uma s ecretaria, cuja
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lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.
§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do

Sistema dos Juizados Especiais será designado pelo Corregedor-
Geral de Justiça para exercer a função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da referida Comarca.

§ 9° - A designação prevista no § 8° deste artigo s erá feita para
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral
de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8° deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.

§ 12 - A juízo do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante
solicitação do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juízados
Especiais, um dos Juízes de Direito do Sistema dos Juizados
Especiais da Comarca de Belo Horizonte poderá, temporariamente,
ser dispensado de suas atividades jurisdicionais de 1º grau, a fim de
auxiliar o Juiz-Coordenador, na hipótese de excesso de trabalho a
cargo deste.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1° - A titularização do Magistrado nos Juizados E speciais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o ‘caput’ deste artigo.

§ 2º - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior, por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão
dos Juízados Especiais, poderá determinar a movimentação do Juiz
de uma para outra unidade jurisdicional da mesma comarca.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida
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capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

Parágrafo único - A atividade do conciliador é considerada serviço
público honorário de relevante valor.

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor
complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo
definidas pelas Leis Federais n° 9.099, de 26 de se tembro de 1995, e
n° 10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
Federal n° 9.099, de 1995.

Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais

Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar
descentralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas bem como nos bairros do
Município-sede, até mesmo de forma itinerante, por proposta do
Centro de Apoio Jurisdicional e autorização da Corte Superior.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos
Juízados Especiais e autorização da Corte Superior.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 19 - O § 3° do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - (...)
§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a  remoção por

interesse público.".
Art. 20 - O art. 99 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 99 - Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço
e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade por interesse público prevista no
inciso III do art. 140 desta lei complementar.”.

Art. 21 - O art. 102 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 - A remoção e a disponibilidade por interesse público
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, salvo
para efeito de aposentadoria.

Parágrafo único - Do magistrado removido ou colocado em
disponibilidade por interesse público contar-se-á, para efeito de
antigüidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se voltar ao
cargo.”.

Art. 22 - O "caput" do art. 107 e o art. 108 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 107 - Se, por força de promoção ou nomeação, dois ou mais
integrantes do Tribunal forem cônjuges, companheiros ou parentes,
consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive, o primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer
deliberação impedirá que o outro participe do julgamento ou da
votação.

Art. 108 - Na mesma comarca, no mesmo distrito ou subdistrito, não
poderão servir como Juiz, Promotor de Justiça ou como qualquer dos
servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta lei complementar
cônjuges, companheiros e parentes em grau indicado no art. 107,
aplicando-se, em caso de promoção por antigüidade, a regra do
‘caput’ desse artigo.".

Parágrafo único - A regra de incompatibilidade a que se refere o
‘caput’ deste artigo não se aplica a Juízes de varas diferentes da
Capital, vedada a substituição de um pelo outro.”.

Art. 23 - Os incisos I e III do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o
inciso VIII:

“Art. 114 - (...)
I - diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se

afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro serviço
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ou em missão oficial; na forma de resolução da Corte Superior do
Tribunal de Justiça;

III - gratificação por hora-aula no exercício da docência em escolas
da magistratura, na forma da lei;”.

Art. 24 - O inciso III do “caput” e o § 3º do art. 140 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 140 - (...)
III - por interesse público, no caso e na forma estabelecidos na

Constituição da República.
(...)
§ 3º - Decretada a disponibilidade por interesse público, o recurso

que for interposto não terá efeito suspensivo, e o magistrado perderá
imediatamente a função jurisdicional.”.

Art. 25 - O inciso III do art. 143 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 - (...)
III – em razão de disponibilidade ou remoção por interesse público,

até o reaproveitamento.”.
Art. 26 - O Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar nº

59, de 2001, que trata da disciplina judiciária, passa a ter a seguinte
redação:

“CAPÍTULO XI
Da Disciplina Judiciária

Seção I
Dos Deveres do Magistrado

Art. 145 - São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e

exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício;
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou

despachar;
III - determinar as providências para que os atos processuais se

realizem nos prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares
da Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento,
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quando se tratar de providência que reclame e possibilite solução de
urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização em contrário,
motivada, do Tribunal de Justiça, por sua Corte Superior;

VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a
sessão e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados,
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos,
mesmo não havendo reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana e

feriados, com direito a compensação ou a indenização, paga nos
termos do parágrafo único do art. 117 desta lei complementar;

X - responder as solicitações encaminhadas pelos órgãos do
Tribunal de Justiça nos prazos assinados, observando o prazo
máximo de setenta e duas horas nos casos de urgência.

Art. 146 - É vedado ao magistrado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,

salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em

processo;
III - dedicar-se a atividade político-partidária;
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou por exoneração;

VI - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, de
economia mista inclusive, exceto como acionista ou quotista;

VII - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil,
associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

VIII - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos
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judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no
exercício do magistério.

§ 1º - O exercício de cargo ou função de magistério será permitido
somente se houver compatibilidade de horários, vedado, em qualquer
hipótese, o desempenho de função de direção administrativa ou
técnica de estabelecimento de ensino.

§ 2º - O magistrado poderá desempenhar função docente em curso
oficial de preparação para a judicatura ou de aperfeiçoamento de
magistrados, cumulativamente com o exercício de cargo ou função de
magistério.

§ 3º - O exercício de cargos ou funções de coordenação acadêmica,
como tais considerados aqueles que envolvam atividades estritamente
ligadas ao planejamento ou assessoramento pedagógico, será
admitido se atendidos os requisitos previstos no § 1º deste artigo.

§ 4º - O exercício de atividade docente deverá ser comunicado
formalmente ao Conselho da Magistratura ou ao Corregedor-Geral de
Justiça, pelo Desembargador ou pelo Juiz, respectivamente, com a
indicação da instituição de ensino, da disciplina e dos horários em que
as aulas serão ministradas.

§ 5º - Se o exercício de atividade docente prejudicar a prestação
jurisdicional, o Tribunal de Justiça, por seu Presidente ou pelo
Corregedor-Geral de Justiça, conforme se trate de Desembargador ou
de Juiz, determinará ao magistrado, no prazo de 24 horas, que adote
de imediato as medidas necessárias para regularizar a situação, sob
pena de instauração do procedimento administrativo disciplinar
cabível.

§ 6º - Verificado o exercício irregular de cargo ou função de
magistério, o Conselho da Magistratura ou o Corregedor-Geral de
Justiça, caso se trate de Desembargador ou de Juiz, respectivamente,
ouvido o magistrado, fixará prazo para as adequações devidas,
observado o prazo máximo de seis meses.

Seção II
Das Penalidades

Art. 147 - A atividade censória de tribunais e conselhos é exercida
com o resguardo devido à dignidade e à independência do
magistrado.
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Parágrafo único - O magistrado não poderá ser punido nem
prejudicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir,
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem.

Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção por interesse público;
IV - disponibilidade por interesse público com vencimentos

proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria por interesse público com proventos proporcionais

ao tempo de contribuição;
VI - perda do cargo.
§ 1º - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente

aos juízes de primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2º - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao

Juiz de Direito:
I - apurar fato ou circunstância determinante da responsabilidade

disciplinar;
II - propor à Corte Superior a instauração de processo administrativo

e aplicar as penas previstas nos incisos I e II do ‘caput’ deste artigo.
§ 3º - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça exercer as

atribuições previstas no § 2º deste artigo, relativamente ao
Desembargador e ao Juiz do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 149 - A pena de advertência será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres
do cargo ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não
justificar a imposição de pena mais grave.

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura impedirá a
inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo de
um ano contado de sua imposição.

Art. 151 - A pena de remoção por interesse público será aplicada
quando:

I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional
for prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder
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Judiciário, notadamente em caso de insuficiência de produção em
face de seu movimento processual;

II - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a
pessoa do Juiz.

Art. 151-A - A remoção por interesse público abrangerá o período de
trânsito e finalizará:

I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II - com a decretação da aposentadoria por interesse público, no

caso de o magistrado recusar-se a assumir a comarca para a qual
tenha sido designado.

Art. 152 - A pena de disponibilidade por interesse público será
aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável até a obtenção de outras funções para as quais se mostre
em condições.

§ 1º - A disponibilidade por interesse público terá a duração máxima
de três meses, que a Corte Superior poderá prorrogar pelo mesmo
prazo.

§ 2º - Esgotado o período de que trata o parágrafo anterior, ou sua
prorrogação, não tendo a Corte Superior decidido pelo aproveitamento
do magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse público.

Art. 152-A - Cumprirá ao Corregedor-Geral de Justiça fazer o
acompanhamento necessário à reabilitação e propor que seja
reaproveitado o magistrado de primeiro grau removido ou posto em
disponibilidade por interesse público.

Parágrafo único - A atribuição de que trata este artigo pertencerá ao
Presidente do Tribunal de Justiça quando for o caso de disponibilidade
de Desembargador ou do Presidente do Tribunal de Justiça Militar,
quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria por motivo de interesse público será
decretada quando:

I - a Corte Superior reconhecer que o magistrado está
definitivamente incapacitado para exercer sua atividade;

II - tenha sido aplicada a remoção ou a disponibilidade por interesse
público e, terminado o respectivo prazo ou prorrogação, o magistrado
se mantiver sem condições de cumprir com regularidade suas
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funções.
Art. 154 - O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto da maioria

absoluta dos membros de sua Corte Superior e assegurada ampla
defesa, decidir pela perda do cargo do magistrado de carreira, durante
o biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do
cargo;

II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV - embaraçar o bom funcionamento do Poder Judiciário.
Art. 154-A - Dar-se-á a exoneração, com automático afastamento

das funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 154-B - O recebimento da acusação pela Corte Superior do

Tribunal de Justiça suspenderá o curso do prazo para o vitaliciamento.
Art. 154-C - Poderá a Corte Superior do Tribunal de Justiça,

entendendo não ser o caso de pena de perda do cargo, aplicar as de
remoção por interesse público, censura ou advertência, vedada a
disponibilidade por interesse público.

Art. 154-D - No caso de aplicação das penas de censura ou de
remoção por interesse público, o Juiz não vitalício ficará impedido de
ser promovido ou removido enquanto não decorrer o prazo de um ano
a partir da punição imposta.

Art. 154-E – O procedimento de vitaliciamento obedecerá às normas
aprovadas pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 154-F - Somente pelo voto da maioria absoluta dos integrantes
da Corte Superior do Tribunal de Justiça será negada a confirmação
do magistrado na carreira.

Art. 154-G – Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal de
Justiça expedirá o ato de exoneração.

Art. 155 - As decisões da Corte Superior de que tratam os arts. 151
a 153 desta lei são tomadas pela maioria absoluta de seus
componentes, assegurada ampla defesa.

Art. 155-A - O Presidente do Tribunal de Justiça formalizará e fará
publicar a conclusão da decisão disciplinar adotada pela Corte
Superior.
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Art. 155-B - A perda do cargo somente será aplicada ao magistrado
vitalício em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Seção III
Dos Procedimentos

Art. 156 - Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de
penalidades terão início por determinação da Corte Superior, de ofício
ou mediante representação fundamentada do Presidente do Tribunal
de Justiça, do Corregedor-Geral de Justiça, do Governador do Estado,
da Mesa da Assembléia Legislativa, do Procurador-Geral de Justiça
ou do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Subseção I
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar

de Magistrado
Art. 157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com

endereço conhecido poderá representar, por escrito, a respeito de
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputada a magistrado.

§ 1° - As denúncias sobre irregularidades serão obj eto de apuração
desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2° - O procedimento preliminar será arquivado med iante decisão
fundamentada da autoridade competente, conforme o disposto nos §§
2º e 3º do art. 148 desta lei complementar, caso não haja indícios de
materialidade ou de autoria da infração administrativa ou ainda
quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar.

§ 3º - Das decisões referidas no parágrafo anterior o autor da
representação poderá apresentar recurso à Corte Superior do Tribunal
de Justiça, no prazo de quinze dias.

Art. 158 - Sempre que for necessário apurar fato ou circunstância
para determinação de responsabilidade disciplinar do magistrado, será
instaurada sindicância pela autoridade competente, conforme o
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 148 desta lei complementar.

Art. 159 - A sindicância será aberta por ato da autoridade
competente, que poderá delegar a respectiva execução quando o
sindicado for Juiz de primeira instância.

§ 1º - A sindicância será realizada no prazo de trinta dias contados
de sua instauração, podendo esse prazo ser prorrogado uma só vez.
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§ 2º - O sindicante promoverá, em procedimento sumário, o
levantamento dos fatos e dos indícios de autoria e colherá, de ofício,
as provas que considerar necessárias.

§ 3º - No caso de não serem apurados os indícios de autoria, o
sindicante proporá o arquivamento da sindicância.

§ 4º - Concluída a sindicância, se apurados o descumprimento de
dever ou o cometimento de falta funcional por parte do magistrado, a
autoridade competente, em despacho, resumirá a acusação,
mencionando e classificando os fatos, e encaminhará os autos à Corte
Superior, para instauração de processo administrativo.

Art. 159-A - As normas para a instauração e o curso do processo
administrativo disciplinar, bem como para o afastamento do
magistrado de suas funções, assegurada a integridade dos subsídios
até a decisão final, são as da Constituição Federal, da Constituição do
Estado e do Estatuto da Magistratura, ao qual se equipara a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional até a publicação daquele.

Art. 160 - Será dispensada a sindicância quando a falta disciplinar
constar em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou
constituir flagrante desacato ou desobediência.

Art. 161 - Revogado. (Artigo revogado pelo art. 30 da Lei
Complementar nº 85, de 2005.)

Subseção II
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade

Art. 162 - A pena de censura perderá seus efeitos decorrido um ano
do trânsito em julgado da decisão que a houver aplicado.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o prazo a que se refere o
“caput” deste artigo será contado em dobro a partir da última
punição.”.

Art. 27 - O inciso VI do art. 165 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da

colação de grau, como Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado ou
Serventuário da Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja
exigida a utilização preponderante do Direito.”.

Art. 28 - O “caput” do art. 170-A da Lei Complementar n° 59, de
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2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio do estágio probatório,

observado o disposto no § 4º do art. 168 desta lei complementar, a
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, poderá:”.

Art. 29 - O inciso III do § 2º do art. 171 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 171 - (...)
§ 2º - (...)
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, nos casos

do art. 143, I, desta lei complementar, a da remoção ou da
disponibilidade por interesse público.”.

Art. 30 - O inciso III do § 7º do art. 173 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173 - (...)
§ 7º - (...)
III - estiver submetido a processo instaurado pela Corte Superior nos

termos do art. 159 desta lei complementar e que o sujeite a perda do
cargo, aposentadoria, disponibilidade ou remoção por interesse
público;”.

Art. 31 - O art. 178 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou por interesse público, só
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento.”.

Art. 32 - O inciso II do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 179 - (...)
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de
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Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;".
Art. 33 - O art. 180 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a ter

a seguinte redação:
“Art. 180 - A remoção por interesse público será decretada pela

Corte Superior, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
assegurada ampla defesa, nos casos do art. 151 desta lei.

§ 1º - Decretada a remoção por interesse público, o magistrado
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que
lhe for designada.

§ 2º - O período de trânsito do magistrado removido por interesse
público será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a juízo da
Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus membros.

§ 3º - Vagando comarca que possa ser provida por remoção e
existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha sido removido
por interesse público e cujo período de trânsito já tenha ultrapassado
o prazo previsto no § 2º deste artigo, o Corregedor-Geral de Justiça
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o
submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus
membros, sobre o aproveitamento do magistrado, designando-lhe a
comarca em questão para seu exercício.

§ 4º - Ocorrendo a designação prevista no § 3º deste artigo e
recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á processo
para sua aposentadoria por interesse público.

§ 5º - Na hipótese do § 3º deste artigo, somente serão considerados
pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes se a Corte
Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado removido por
interesse público ou se o magistrado que seria aproveitado recusar-se
a assumir a comarca.”.

Art. 34 - O art. 181 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 181 - Aplica-se à decretação da disponibilidade por interesse
público, no que couber, o disposto no art. 180 desta lei
complementar.”.

Art. 35 - O parágrafo único do art. 184-A da Lei Complementar nº 59,



1090

de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 184-A - (...)
Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar

processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito,
processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 36 - Fica acrescentado ao Título I do Livro IV da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 184-B:

"Art. 184-B - A administração da Justiça Militar de primeiro grau far-
se-á por seis Auditorias sediadas em Belo Horizonte.

Parágrafo único - Lei definirá a circunscrição regional das seis
Auditorias de que trata o “caput” deste artigo.”.

Art. 37 - O "caput" do art. 196 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 196 - Cada Auditoria, em número de seis, constitui-se de um
Juiz de Direito Titular e de um Juiz de Direito Substituto do Juízo
Militar.”.

Art. 38 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 237 - (...)
II - Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação

Correicional;”.
Art. 39 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59,

de 2001, o seguinte inciso V:
"Art. 238 - (...)
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7°, d esta lei
complementar.".

Art. 40 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a ter a seguinte denominação: “Capítulo II – Da
Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação
Correicional”.

Art. 41 - Os arts. 242 e 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, por meio de
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regulamento, a organização e as atribuições da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional, que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do
Tribunal de Justiça e funcionará sob a superintendência do
Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria de Padronização,
Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional será fixado conforme
o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o art.
241 desta lei.”.

Art. 42 - Os arts. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

I - pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II – pelos cargos de provimento em comissão previstos na legislação
específica.

§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previs tos neste artigo
serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2° - O ingresso nas carreiras previstas no inciso  I do “caput” deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2º-Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3° - Na realização do concurso público a que se r efere o § 2° deste
artigo, serão observados os princípios da centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e da regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4° - A nomeação para os cargos integrantes do qua dro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma secretaria integrada obrigatoriamente por
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servidores da carreira de Técnico de Apoio Judicial, das
especialidades Escrivão Judicial e Oficial de Apoio Judicial, cuja
lotação será determinada pelas normas estabelecidas no plano de
carreira próprio.

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça garantirá, por meio de
encaminhamento de projeto de lei à Assembléia Legislativa, no prazo
máximo de cento e vinte dias contados da publicação desta lei, a
instituição de uma gratificação pela atividade de chefia aos servidores
integrantes dos cargos de Técnico de Apoio Judicial e Oficial de Apoio
Judicial, classe B, titulares ou substitutos.”.

Art. 43 - O "caput" dos arts. 260 e 261 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 260 – Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.

(...)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupar e que se
encontrar vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao
Presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência
administrativa.".

Art. 44 - Os incisos I e IV do art. 289 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada imposta
a servidor da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;

(...)
IV - pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de

advertência ou suspensão imposta a servidor da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;”.
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Art. 45 - O § 1° do art. 293 e o art. 297 da Lei Co mplementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 293 - (...)
§ 1° - A sindicância será realizada por servidor ou  por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

(...)
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 46 - O "caput" e o § 1° do art. 298 da Lei Com plementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2°, e renumeran do-se os atuais
§§ 2° a 4° como, respectivamente, §§ 3° a 5°:

"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
mediante portaria revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante e que será expedida:

I - pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.

§ 1° - A portaria prevista no “caput” deste artigo será publicada por
extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2° - O processo disciplinar será conduzido por co missão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 47 - O § 1º do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
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artigo os §§ 2º a 4º, renumerando-se os atuais §§ 2º e 3º como,
respectivamente, §§ 5º e 6º:

"Art. 313 - (...)
§ 1º - Nos dias não úteis, haverá, no Tribunal e nos órgãos de

primeira instância, Juiz e servidor designados para apreciar e
processar as medidas de natureza urgente, conforme dispuser o
Regimento Interno e resolução da Corte Superior, com direito a
compensação ou indenização.

§ 2º - O plantonista é autorizado a avaliar urgência que mereça
atendimento, mesmo fora de rol que se tenha estabelecido das
matérias passíveis de apreciação no plantão, que necessariamente
consistirão em tutelas ou medidas prementes e, logo que examinadas,
serão remetidas ao Juiz natural.

§ 3º - O Tribunal fará prévia e periódica divulgação, inclusive com
inserção em seu “site” oficial, dos locais de funcionamento do plantão
e da forma de acesso e contato com o plantonista da escala de
plantão, elaborada com base em critérios objetivos e impessoais.

§ 4º - A divulgação prevista no § 3º deste artigo incluirá
comunicação ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, à Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Defesa Social
e à Chefia de Polícia, sem prejuízo de solicitação da participação
respectiva, quando for o caso.”.

Art. 48 - Fica acrescentado ao art. 319 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, o seguinte § 4º:

“Art. 319 - (...)
§ 4º - A classificação final dos candidatos a que se refere o “caput”

será definida pelo total geral de pontos obtidos nas provas de
conhecimento e títulos.”.

Art. 49 - O art. 320 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 320 - A denominação dos fóruns e de outros próprios do Estado
utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por lei de iniciativa
do Tribunal de Justiça, observada a legislação pertinente.”.

Art. 50 - O art. 324 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 324 - Fica proibida a permuta:
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I - de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de
primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

II - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".

Art. 51 - O art. 340 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 340 - O Tribunal de Justiça criará Câmara Especial para
processar e julgar as ações penais e de improbidade administrativa
contra os agentes políticos.”.

Art. 52 - Ficam criados, nas comarcas que se seguem, os seguintes
cargos de Juiz de Direito:

I - Abaeté, 1 cargo;
II - Abre-Campo, 1 cargo;
III - Aiuruoca, 1 cargo;
IV - Alfenas, 3 cargos;
V - Alpinópolis, 1 cargo;
VI - Almenara, 1 cargo;
VII - Andradas, 1 cargo;
VIII - Araguari, 1 cargo;
IX - Araxá, 3 cargos;
X - Arinos, 1 cargo;
XI - Barão de Cocais, 1 cargo;
XII - Barbacena, 2 cargos;
XIII - Belo Horizonte, 71 cargos, sendo 54 titulares de vara,

Presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;
XIV - Betim, 13 cargos;
XV - Boa Esperança, 1 cargo;
XVI - Buritis, 1 cargo;
XVII - Caeté, 1 cargo;
XVIII - Camanducaia, 1 cargo;
XIX - Cambuí, 2 cargos;
XX - Campo Belo, 2 cargos;
XXI - Capelinha, 1 cargo;
XXII - Caratinga, 3 cargos;
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XXIII - Carmo do Paranaíba, 1 cargo;
XXIV - Carmo do Rio Claro, 1 cargo;
XXV - Carneirinho, 1 cargo;
XXVI - Cláudio, 1 cargo;
XXVII - Conceição das Alagoas, 1 cargo;
XXVIII - Contagem, 13 cargos;
XXIX - Conselheiro Lafaiete, 2 cargos;
XXX - Corinto, 1 cargo;
XXXI - Coromandel, 1 cargo;
XXXII - Coronel Fabriciano, 1 cargo;
XXXIII - Curvelo, 2 cargos;
XXXIV - Diamantina, 1 cargo;
XXXV - Dores do Indaiá, 1 cargo;
XXXVI - Elói Mendes, 1 cargo;
XXXVII - Extrema, 1 cargo;
XXXVIII - Formiga, 1 cargo;
XXXIX - Francisco Sá, 1 cargo;
XL - Frutal, 2 cargos;
XLI - Governador Valadares, 4 cargos;
XLII - Guaxupé, 1 cargo;
XLIII - Ibiá, 1 cargo;
XLIV - Ibirité, 5 cargos;
XLV - Igarapé, 2 cargos;
XLVI - Ipatinga, 8 cargos;
XLVII - Itabira, 2 cargos;
XLVIII - Itajubá, 3 cargos;
XLIX - Itamarandiba, 1 cargo;
L - Itaúna, 2 cargos;
LI - Ituiutaba, 4 cargos;
LII - Iturama, 2 cargos;
LIII - Jacutinga, 1 cargo;
LIV - Janaúba, 1 cargo;
LV - Januária, 1 cargo;
LVI - João Monlevade, 1 cargo;
LVII - João Pinheiro, 2 cargos;
LVIII - Juiz de Fora, 10 cargos;
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LIX - Lagoa Santa, 2 cargos;
LX - Lambari, 1 cargo;
LXI - Lavras, 3 cargos;
LXII - Manhuaçu, 3 cargos;
LXIII - Mariana, 1 cargo;
LXIV - Matias Barbosa, 1 cargo;
LXV - Medina, 1 cargo;
LXVI - Minas Novas, 1 cargo;
LXVII - Monte Carmelo, 1 cargo;
LXVIII - Monte Santo de Minas, 1 cargo;
LXIX - Montes Claros, 4 cargos;
LXX - Muriaé, 2 cargos;
LXXI - Nepomuceno, 1 cargo;
LXXII - Nova Lima, 1 cargo;
LXXIII - Nova Serrana, 3 cargos;
LXXIV - Oliveira, 1 cargo;
LXXV - Ouro Fino, 1 cargo;
LXXVI - Pará de Minas, 3 cargos;
LXXVII - Paracatu, 1 cargo;
LXXVIII - Paraguaçu, 1 cargo;
LXXIX - Paraisópolis, 1 cargo;
LXXX - Paraopeba, 1 cargo;
LXXXI - Passos, 1 cargo;
LXXXII - Patos de Minas, 4 cargos;
LXXXIII - Patrocínio, 2 cargos;
LXXXIV - Poços de Caldas, 3 cargos;
LXXXV - Pompéu, 1 cargo;
LXXXVI - Pouso Alegre, 2 cargos;
LXXXVII - Prata, 1 cargo;
LXXXVIII - Ribeirão das Neves, 5 cargos;
LXXXIX - Rio Pardo de Minas, 1 cargo;
XC - Sabará, 4 cargos;
XCI - Santa Luzia, 7 cargos;
XCII - Santos Dumont, 1 cargo;
XCIII - São Gonçalo do Sapucaí, 1 cargo;
XCIV - São Gotardo, 1 cargo;
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XCV - São João del-Rei, 1 cargo;
XCVI - São Lourenço, 3 cargos;
XCVII - São Sebastião do Paraíso, 2 cargos;
XCVIII - Sete Lagoas, 4 cargos;
XCIX - Teófilo Otôni, 3 cargos;
C - Timóteo, 1 cargo;
CI - Três Corações, 2 cargos;
CII - Três Marias, 1 cargo;
CIII - Três Pontas, 2 cargos;
CIV - Tupaciguara, 1 cargo;
CV - Ubá, 2 cargos;
CVI - Uberaba, 6 cargos;
CVII - Uberlândia, 10 cargos;
CVIII - Unaí, 2 cargos;
CIX - Varginha, 2 cargos;
CX - Vazante, 1 cargo;
CXI - Vespasiano, 2 cargos;
CXII - Viçosa, 2 cargos;
CXIII - Visconde do Rio Branco, 1 cargo.
Art. 53 - Ficam criadas as seguintes comarcas:
I - Carneirinho, integrada pelos Municípios de Carneirinho e de

Limeira do Oeste;
II - Fronteira, integrada pelo Município de Fronteira;
III - Juatuba, integrada pelo Município de Juatuba;
IV - Pains, integrada pelos Municípios de Pains, Pimenta e Córrego

Fundo.
Art. 54 - Ficam transferidos os Municípios de:
I - Alto Caparaó, da Comarca de Espera Feliz para a de

Manhumirim;
II - Bela Vista de Minas, da Comarca de Rio Piracicaba para a de

Nova Era;
III - Belmiro Braga, da Comarca de Juiz de Fora para a de Matias

Barbosa;
IV - Braúnas, da Comarca de Guanhães para a de Mesquita;
V - Carrancas, da Comarca de Andrelândia para a de Itumirim;
VI - Conceição dos Ouros, da Comarca de Paraisópolis para a de
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Cachoeira de Minas;
VII - Curral de Dentro, da Comarca de Pedra Azul para a de

Taiobeiras;
VIII - Desterro de Entre-Rios, da Comarca de Entre-Rios de Minas

para a de Passa-Tempo;
IX - Heliodora, da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí para a de

Natércia;
X - Indianópolis, da Comarca de Nova Ponte para a de Araguari;
XI - Iraí de Minas, da Comarca de Nova Ponte para a de Monte

Carmelo;
XII - José Gonçalves de Minas, da Comarca de Minas Novas para a

de Turmalina;
XIII - Leme do Prado, da Comarca de Minas Novas para a de

Turmalina;
XIV - Marilac, da Comarca de Coroaci para a de Governador

Valadares;
XV - Patrocínio de Muriaé, da Comarca de Muriaé para a de

Eugenópolis;
XVI - Periquito, da Comarca de Açucena para a de Governador

Valadares;
XVII - Piracema, da Comarca de Passa-Tempo para a de Itaguara;
XVIII - Quartel Geral, da Comarca de Martinho Campos para a de

Dores do Indaiá;
XIX - Riachinho, da Comarca de Arinos para a de Bonfinópolis de

Minas;
XX - Santana do Paraíso, da Comarca de Mesquita para a de

Ipatinga;
XXI - São Tiago, da Comarca de São João del-Rei para a de Bom

Sucesso;
XXII - Soledade de Minas, da Comarca de Caxambu para a de São

Lourenço.
Art. 55 - Ficam extintas a Circunscrição Judiciária Metropolitana de

Belo Horizonte e a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 10 da Lei Complementar
nº 59, de 2001, suprimindo-se do Anexo I da mesma lei complementar
os quadros a elas relativos.
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§ 1º – Integram a entrância especial as comarcas constantes no
Anexo desta lei, com o respectivo número de Juízes, procedendo-se à
alteração correspondente no Anexo I da Lei Complementar nº 59, de
2001.

§ 2º – Sem prejuízo da reclassificação estabelecida no § 1º deste
artigo e da aplicação do disposto no art. 184-B da Lei Complementar
nº 59, de 2001, acrescentado por esta lei complementar, ficam
mantidos os atuais quantitativos dos cargos de Juiz de Direito
previstos para as comarcas referidas no art. 10, inciso I, da Lei
Complementar nº 59, de 2001.

Art. 56 - Fica instituído, nas Comarcas de Belo Horizonte,
Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Pouso
Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia, o Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência fixada na
Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 57 - O Tribunal de Justiça, no prazo de cento e oitenta dias
contados da data da publicação desta lei, encaminhará à Assembléia
Legislativa projeto de lei que cria cargos de assessores de Juízes
vitaliciados, inclusive os dos Juizados Especiais, independentemente
da sua classificação na carreira, a serem providos por nomeação do
Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação do Juiz.

Art. 58 - Fica acrescentado ao Título I da Lei Complementar nº 59,
de 2001, o seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A - São instituídas nas comarcas do Estado as Centrais de
Conciliação, às quais competirá, a critério do Juiz de Direito da vara,
promover a prévia conciliação entre as partes, nas causas que versem
sobre direitos que admitam transação.

§ 1º - Compete à Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução, regulamentar o funcionamento das Centrais de Conciliação
e autorizar a sua instalação.

§ 2º - As Centrais de Conciliação funcionarão sob a coordenação de
Juiz de Direito designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 3º - Atuarão nas Centrais de Conciliação conciliadores, escolhidos
entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada,
facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de
Psicologia, de Serviço Social e de Relações Públicas.”.
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Art. 59 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 59, de 2001, o
seguinte art. 255-A:

“Art. 255-A - É requisito para a investidura em cargo de Oficial de
Justiça a titularidade do grau de bacharel em Direito.”.

Art. 60 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma vara
criminal especializada em crimes contra o idoso.

Art. 61 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma vara
criminal especializada em crimes contra a criança e o adolescente.

Art. 62 - A comarca de entrância especial contará com um centro de
internação para adolescente em conflito com a lei.

Art. 63 - As custas processuais ou emolumentos recolhidos pelo
jurisdicionado sem que o ato processual respectivo tenha sido
praticado, em qualquer fase processual, serão devolvidos na forma do
regulamento do Tribunal de Justiça.

Art. 64 - O Tribunal de Justiça proporá ao Poder Legislativo do
Estado projeto de lei que atualize o subsídio do Desembargador,
sempre que houver modificação de subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal.

Art. 65 - Na lei que tratar do plano de carreira dos servidores do
Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a equivalência de
vencimentos dos ocupantes do cargo de que trata o art. 255-A da Lei
Complementar nº 59, de 2001, que, na data da publicação desta lei
complementar, não tenham a formação acadêmica exigida.

Art. 66 - Ao membro de comissão sindicante ou de comissão de
processo disciplinar e ao servidor encarregado de realizar sindicância,
quando obrigados a se deslocar da sede da comarca para a
realização de diligência necessária ao esclarecimento do fato, será
assegurado o transporte e pagamento de diária, nos termos do
regulamento próprio.

Art. 67 - Os incisos III e V do art. 251 da Lei nº 3.344, de 14 de
janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que segue, ficando
o artigo acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, e ficando seu parágrafo
único transformado em § 1º:

“Art. 251 - (...)
III - um oficial do registro de imóveis para cada 150 mil habitantes ou

fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de 400 atos
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remunerados;
(...)
V - um oficial do registro de protestos para cada 150 mil habitantes

ou fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de 400
atos remunerados.

(...)
§ 2º - Para fins de cálculo dos atos a que se referem os incisos II e

V, não se incluem as certidões, os atos cujos emolumentos sejam
reduzidos ou dispensados por disposição de lei federal, os protocolos
de documentos de dívida que não resultem na lavratura de protesto, o
reconhecimento de firmas e a autenticação de cópias.

§ 3º - O provimento definitivo dos titulares dos serviços de registro
resultantes da aplicação da modificação no número de serventias por
comarca será realizado por concurso público de provas e títulos, no
prazo de até seis meses contados da data da publicação desta lei, nos
termos da legislação vigente.”.

Art. 68 - Serão providos, em 2009, dez cargos de Desembargador,
de que trata o art. 11 da Lei Complementar nº 59, cujos ocupantes
exercerão a função de substituição ou de cooperação nas câmaras do
Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - No prazo de até quatro anos contados da vigência
desta lei complementar, serão providos dez cargos de
Desembargador, referidos no art. 11 da Lei Complementar nº 59.

Art. 69 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto e os Anexos da Lei Complementar n°
59, de 2001, consolidados com as alterações decorrentes desta lei
complementar, no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 70 - Ficam revogados:
I - o art. 39, o § 1° do art. 171 e os arts. 258, 3 29 e 337 da Lei

Complementar n° 59, de 2001;
II - os arts. 254, VIII e XI, e 255, V e VII e §§ 1º e 2º, da Lei nº 3.344,

de 14 de janeiro de 1965.
Art. 71 - Esta lei complementar entra em vigor sessenta dias após a

data de sua publicação, ressalvado o disposto no art. 6º, que passará
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a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009.
Anexo

(a que se refere o § 1º do art. 54 da Lei Complementar nº ..., de ... de
... de ...)

Comarcas de Entrância Especial
1 - Barbacena
2 - Belo Horizonte
3 - Betim
4 - Caratinga
5 - Conselheiro Lafaiete
6 - Contagem
7 - Divinópolis
8 - Governador Valadares
9 - Ibirité
10 - Ipatinga
11 - Juiz de Fora
12 - Montes Claros
13 - Patos de Minas
14 - Poços de Caldas
15 - Pouso Alegre
16 - Ribeirão das Neves
17 - Santa Luzia
18 - Sete Lagoas
19 - Teófilo Otôni
20 - Uberaba
21 - Uberlândia
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ademir Lucas - Inácio

Franco - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - 1ª Parte:
1ª Fase (Expediente): Ata - Questões de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Correspondência: Ofício nº 18/2008, do
Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Resolução
nºs 2.619 e 2.620/2008 - Projetos de Lei nºs 2.621 a 2.627/2008 -
Requerimentos nºs 2.721 a 2.728/2008 - Requerimentos do Deputado
Carlin Moura e da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Leonardo
Moreira e Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Alencar da Silveira Jr., Jayro Lessa, Getúlio
Neiva, Paulo Guedes e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Leonardo
Moreira; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro; aprovação - Requerimento nº 129/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 219/2007;
votação do Substitutivo nº 1; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada
para recomposição de quórum; inexistência de quórum para votação -
Discussão e Votação de Indicações: Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome da Sra. Terezinha Marlene Porto para membro do
Conselho Estadual de Educação; discurso do Deputado Padre João;
questão de ordem; discurso do Deputado Padre João; encerramento
da discussão - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome
da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto para membro do Conselho
Estadual de Educação; discurso do Deputado Délio Malheiros;
encerramento da discussão - Indicação, feita pelo Governador do
Estado, do nome do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho para membro
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do Conselho Estadual de Educação; discurso do Deputado Padre
João; encerramento da discussão - Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Sr. João Victor Mendes de Gomes e
Mendonça para membro do Conselho Estadual de Educação; discurso
do Deputado Padre João; encerramento da discussão - 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para
votação; chamada para recomposição de quórum; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - 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 - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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.

Questão de Ordem
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, não há quórum para a
abertura dos trabalhos. Se fosse computada a presença dos cidadãos
que vêm aqui reivindicar seus direitos, acredito que haveria quórum.
Mas não vejo quórum de Deputados aqui no Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Padre João
que a lista de comparecimento registra 28 Deputados, número
suficiente para a abertura da reunião e para a continuação dos
trabalhos.

O Deputado Padre João - Mas não se fazem presentes no Plenário.
Sr. Presidente, para a abertura dos trabalhos também é necessária a
presença de número regimental no Plenário, e não na Casa. Se
computar presença nos gabinetes e em outros lugares, pode ser que
haja número de parlamentares suficiente.

O Sr. Presidente - V. Exa. sabe que é preciso que o Deputado se
faça presente no Plenário, para que haja o cômputo. Com a palavra, a
Deputada Gláucia Brandão, 2º-Secretária “ad hoc”, para proceder à
leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, peço o encerramento, de
plano, da reunião, uma vez que não temos quórum para a continuação
aos nossos trabalhos.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
recomposição do quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra.
Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Gláucia Brandão) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Correspondência

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
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1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIO Nº 18/2008

Do Sr. Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando
cópia do parecer prévio que essa Corte emitiu com relação ao
Balanço Geral do Estado no exercício de 2007. (- Anexe-se à
Mensagem nº 191/2008.)

OFÍCIOS
Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.024/2007 , das
Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública. (- Anexe-se ao
Requerimento nº 1.024/2007.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.547/2008 , da Comissão
de Transporte.

Do Sr. Elionaldo Magalhães, Diretor-Presidente da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.252/2008, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Jerson Kelman, Diretor-Geral da Aneel, agradecendo o voto
de congratulações pelo trabalho à frente dessa Agência, formulado
por esta Casa com base em requerimento do Deputado Leonardo
Moreira.

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do TRE-MG,
agradecendo à ALMG o apoio ao trabalho relativo às cartilhas
“Eleições 2008 - Contas de campanha sem complicação” por meio da
impressão desse material na gráfica desta Casa.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº1.719/2008/SGM, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n º 1.719/2007.)

 Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.965/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Raphael Guimarães Andrade, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.255/2008, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento,
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encaminhando, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 2000,
e para fins de elaboração das propostas orçamentárias parciais, a
estimativa das receitas para o exercício de 2009, bem como o
demonstrativo da receita corrente líquida. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.392/2008.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.100/2008, da
Comissão de Participação Popular. (- Anexe-se ao Requerimento nº
2.100/2008.)

Do Sr. Haroldo Cunha Abreu, Prefeito Municipal de Prudente de
Morais, manifestando apoio à emenda apresentada pelo Deputado
Fábio Avelar ao Projeto de Lei nº 637/2007, a qual trata da criação do
ICMS Turístico. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Presidente da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, agradecendo os votos de
congratulações pelos serviços prestados à frente dessa instuição,
formulado por esta Casa com base em requerimento do Deputado
Leonardo Moreira.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro Chefe da Polícia Civil (3),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.446 e
2.591/2008, da Comissão de Segurança Pública, e 2.542/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT em Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 2.465/2008, Comissão de Transporte.

Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB - Seção Minas
Gerais, agradecendo o voto de congratulações formulado por esta
Casa com base em requerimento do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
prestando informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº
43/2008 e aos Projetos de Lei nºs 2.314 e 2.439/2008, em atenção a
pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos
projetos.)

Do Sr. Emerson Chaves Motta, Juiz de Direito da Comarca de
Águas Formosas, encaminhando cópia de relatório referente a
inspeção realizada na cadeia pública dessa Comarca. (- À Comissão
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de Segurança Pública.)
Do Sr. Alex Fernandes Santiago, Coordenador (substituto) do Centro

de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-MA -,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão de
Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº
1.318/2008/SGM.

Do Sr. Joaquim José Miranda Júnior, Coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do
Tribunal do Júri e da Auditoria Militar - CAOCrim -, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.148/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Fernando Viana Cabral, Secretário de Administração
Regional Municipal Centro-Sul, indicando representantes do órgão de
que é titular em reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. (- À
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Geraldo Fausto de Silva, Vice-Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Florestas -IEF -, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.960/2008, da Comissão de Particip ação Popular.)

Do Sr. João Bueno, Superintendente Regional (substituto) da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba - Codevasf -, informando a liberação de recursos financeiros
para a Emater-MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Sra. Lucy Monteiro Mayer, Gerente da Atenção Primária da
Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao Projeto de
Lei nº 251/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 251/2007.)

Da Sra. Maria da Conceição Sampaio, Delegada de Polícia da
Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Contagem,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.556/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da Caixa
Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros
para a Copasa-MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
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fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Silvano Silvério da Costa, Ordenador de Despesas
(substituto) da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano,
do Ministério do Meio Ambiente, comunicando a liberação de recursos
financeiros para a Secretaria de Meio Ambiente. (- 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. Wilma Luiza Santana, Gerente da Unidade de Orçamento e
Finanças da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, comunicando a liberação de recursos financeiros para o
Estado.(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Erika de Fátima Matozinhos Ribeiro Lisbôa e do Sr. José
Silvério Perdigão de Oliveira, Presidentes, respectivamente, do
Sindicato dos Promotores e Procuradores de Justiça do Estado de
Minas Gerais - Sindi-MP - e da Associação Mineira do Ministério
Público - AMMP -, manifestando apoio ao substitutivo ao Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007. (- Anexem-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

Da diretoria estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em
Educação de Minas Gerais - Sind-UTE-MG -, encaminhando pauta de
reivindicações dos trabalhadores da Secretaria de Desenvolvimento
Social e solicitando a intercessão desta Casa junto ao Executivo a fim
de viabilizar o seu atendimento. (- À Comissão de Educação.)

Da Sra. Maria da Conceição Teixeira dos Santos, de Salinas,
solicitando o apoio desta Casa à sua efetivação como professora do
Estado.(- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.619/2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* - A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 17.7.2008.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.620/2008
- O Projeto de Resolução nº 2.620/2008 foi publicado na edição

anterior.
PROJETO DE LEI Nº 2.621/2008

Institui a Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de
Gestão das Políticas Públicas no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Avaliação Ambiental Estratégica - AAE -, no

âmbito do Estado de Minas Gerais, como instrumento de gestão das
políticas públicas, com a finalidade de avaliar, preventivamente, a
sustentabilidade, os impactos e os efeitos ambientais dos planos,
programas e projetos desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual,
apoiando o processo de formulação das políticas setoriais, como
forma de promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 2º - A Avaliação Ambiental Estratégica ficará a cargo do órgão
estadual competente, que terá as seguintes atribuições:

I - coordenar, técnica e normativamente, a elaboração da Avaliação
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Ambiental Estratégica; e
II - promover a gestão ambiental integrada dos planos, programas e

projetos desenvolvidos pelos demais órgãos do Estado.
Parágrafo único - A Avaliação Ambiental Estratégica contará com a

participação e o acompanhamento de representantes dos órgãos
estaduais responsáveis por planos, programas e projetos.

Art. 3º - A Avaliação Ambiental Estratégica terá os seguintes
objetivos:

I - identificar, quanto aos planos, programas e projetos
governamentais:

a) as áreas do território estadual que possam ser afetadas de
maneira mais significativa;

b) os marcos legais fixados nos âmbitos internacional, nacional e
estadual;

c) os prováveis efeitos ao meio ambiente, em especial os
relacionados a biodiversidade, fauna, flora, clima, recursos naturais e
bens arqueológicos e paisagísticos;

d) as alternativas que possam diminuir os impactos ambientais
negativos, incluindo as medidas específicas de cada plano, programa
ou projeto para a prevenção dos danos, e a redução e compensação
de seus efeitos;

e) as ações que podem ser desenvolvidas em conjunto pelos órgãos
estaduais;

II - garantir que a elaboração dos planos, programas e projetos
setoriais leve em consideração objetivos e aspectos ambientais; e

III - avaliar continuamente os resultados alcançados em cada âmbito
de atuação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em questão tem como objetivo instituir

a Avaliação Ambiental Estratégica - AAE - como instrumento de
Gestão das Políticas Públicas, promovendo assim o desenvolvimento
sustentável por meio da incorporação da variável ambiental no
processo de planejamento estratégico das políticas públicas setoriais.

A AAE é um processo formal, sistemático, público, democrático e



1113

participativo de previsão e avaliação dos impactos ambientais, e
apresentação de alternativas sustentáveis para as políticas, planos,
programas e projetos governamentais, que deve ser utilizado no
momento de elaboração das propostas de tais ações estratégicas.
Resumindo, poderíamos dizer que a AAE baseia-se no mesmo
princípio da avaliação de impactos ambientais de um estudo de
impacto ambiental, mas enquanto este último se presta, basicamente,
a identificar e quantificar impactos de projetos isoladamente, a
avaliação estratégica tem por escopo analisar políticas, planos,
programas e projetos de ação estatal.

A AAE é, portanto, um instrumento de caráter político e técnico que
tem a finalidade de servir de subsídio aos tomadores de decisões,
uma vez que proporciona informações sobre as possíveis
conseqüências ambientais (impactos e riscos) das políticas, planos,
programas e projetos propostos, sobre o ambiente em que se
desenvolvem, além de, como já dito, descrever as respectivas
alternativas mitigadoras, para que, diante do conhecimento de tais
dados, as autoridades competentes possam tomar decisões públicas
que sejam ambientalmente sustentáveis.

Com a aprovação desta proposição, teremos um importante
instrumento que possibilitará uma efetiva integração entre o projeto de
desenvolvimento e a variável ambiental com as demais políticas
públicas setoriais, mediante a inserção da avaliação de aspectos
ambientais nos processos de tomada de decisão, garantindo que as
preocupações ambientais sejam levadas em consideração o mais
cedo possível, preferencialmente, no momento de formulação das
políticas, planos, programas e projetos governamentais.

- 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
Regimetno Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.622/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso

Raimundo Benevides Filho, com sede no Município de Frei Inocêncio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio

ao Idoso Raimundo Benevides Filho, com sede no Município de Frei
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Inocêncio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Apoio ao Idoso Raimundo Benevides

Filho, com sede no Município de Frei Inocêncio, encontra-se em pleno
e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

São objetivos da entidade o desenvolvimento de atividades de
recreação com os idosos e a criação de núcleos de apoio
sociofamiliar. A sua diretoria é composta por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Pela sua importância, contamos com o apoio dos pares à aprovação
do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.623/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Ipanema - Apae -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Ipanema - Apae -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Ipanema encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de
um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por finalidade primordial promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência, sobretudo mental,
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. A sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não são remuneradas
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pelo exercício específico de suas funções, cumprindo assim os
requisitos legais para a concessão do título de utilidade pública.

Pela sua importância, contamos com o apoio dos 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 2.624/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de

Necessidades Especiais de Pratápolis, com sede no Município de
Pratápolis.

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

Portadores de Necessidades Especiais de Pratápolis, com sede no
Município de Pratápolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: As principais finalidades da Associação dos Portadores

de Necessidades Especiais de Pratápolis consistem em reunir as
pessoas portadoras de necessidades especiais sob a égide da
Associação, defendendo-as e amparando-as junto às autoridades
públicas, apresentando medidas de ordem geral e preventiva que
visem à acessibilidade nos termos da lei, à promoção da pessoa
humana, à assistência moral e psicológica, dentro das condições da
Associação, proporcionando-lhes melhores condições de vida.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.625/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do

Bairro Arruda de São Pedro da União, com sede no Município de São
Pedro da União.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento Rural do Bairro Arruda de São Pedro
da União, com sede no Município de São Pedro da União.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: As principais finalidades da Associação Comunitária

Rural do Bairro Arruda de São Pedro da União consistem em integrar
seus beneficiários no mercado de trabalho, por meio da promoção de
cursos profissionalizantes, na proteção ao meio ambiente, no
desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e campanhas
educativas, na assistência social a grupos vulneráveis.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.626/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Desenvolvimento Rural do Bairro Alves de São Pedro da União, com
sede no Município de São Pedro da União.

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

Comunitária de Desenvolvimento Rural do Bairro Alves de São Pedro
da União, com sede no Município de São Pedro da União.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: As principais finalidades da Associação Comunitária de

Desenvolvimento Rural do Bairro Alves de São Pedro da União
consistem em possuir instalações administrativas, tecnológicas, de
armazenagens e outras; promover o transporte, o beneficiamento ou a
industrialização da produção e atuar como assessora ou
representante dos associados na comercialização de produtos e
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insumos; manter serviços de assistência médica, dentária, recreativa e
educacional ou, com esse mesmo objetivo, celebrar convênios com
qualquer entidade pública ou privada.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.627/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

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

e Industrial de Três Corações, com sede no Município de Três
Corações.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comercial e Industrial de Três Corações,

em pleno e regular funcionamento desde maio de 1940, com sede no
Município de Três Corações, é sociedade civil de duração ilimitada.

A entidade tem como objetivos defender os legítimos interesses das
classes comerciais, industriais, agropecuária e de serviços e outras
atividades empresariais em geral, bem como promover, por todos os
meios ao seu alcance, o desenvolvimento e a prosperidade das
classes que representa.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que atende aos 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 Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 2.721/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Luminárias
pelo transcurso do 60º aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.722/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ao DER-MG e à Secretaria de Transportes
pedido de providências para a execução, em caráter de urgência, do
asfaltamento do trevo da BR- 251 até o Município de Fruta do Leite,
dentro do Programa Pró-Acesso. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.723/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja solicitada à Fundação Clóvis Salgado - FCS - cópia do
termo de parceria firmado com a Oscip Instituto Cultural Orquestra
Sinfônica - Icos - e do relatório referente ao cumprimento das metas
pactuadas entre a Fundação Clóvis Salgado e a Oscip Instituto
Cultural Orquestra Sinfônica para o ano 2007. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 2.724/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado pedido de
providências para realização de inspeção extraordinária na gestão dos
recursos transferidos pela Fundação Clóvis Salgado - FCS - à Oscip
Instituto Cultural Orquestra Sinfônica - Icos - , referente ao exercício
de 2007. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 2.725/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhada ao Governador do Estado e ao Centro de
Apoio Operacional, para tomada de providências, cópia das notas
taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada
em 19/6/2008. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.726/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita sejam encaminhadas ao Coordenador do Procon Estadual
cópias das notas taquigráficas da 14ª reunião ordinária, realizada em
3/7/2008, para que se providencie a suspensão da cobrança de
valores relativos à internet discada, dos consumidores da cidade de
Acaiaca e região.

Nº 2.727/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhada à Gerência de Auditoria Assistencial da Secretaria de
Saúde, para as providências cabíveis, denúncia recebida pela
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Comissão de Saúde relativa ao mau atendimento médico a
parturientes em Pará de Minas e Nova Serrana.

Nº 2.728/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Carangola, para as
providências cabíveis, cópia de denúncia sobre corte de recursos
públicos destinados ao Hospital Evangélico desse Município.

Do Deputado Carlin Moura e da Deputada Elisa Costa em que
solicitam a realização de fórum técnico com o objetivo de subsidiar a
discussão e aprovação do Projeto de Lei nº 2.215/2008, que aprova o
Plano Estadual de Educação de Minas Gerais.

- O requerimento do Deputado Dinis Pinheiro foi publicado na edição
do dia anterior.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Leonardo Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da  Silveira
Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores nas galerias, telespectadores da TV Assembléia,
que criamos há 13 anos para mostrar, com transparência, o que
acontece dentro desta Casa. Hoje, estamos em mais de 300
Municípios em todo o Estado de Minas Gerais e brevemente seremos
transmitidos em canal aberto. Foi um trabalho que este Deputado
iniciou há 13 anos nesta Casa. Concedo aparte ao Deputado Sargento
Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Em primeiro lugar,
quero cumprimentar V. Exa. dizendo que certamente a transmissão da
TV Assembléia por canal aberto permitirá que milhões de pessoas em
nosso Estado acompanhem o trabalho dos Deputados nesta Casa,
seja nas comissões, seja em Plenário.

Eu havia pedido a palavra pela ordem, Deputado Alencar da Silveira
Jr., mas o Presidente, entendendo que já estávamos na fase da
palavra dos Deputados, do pinga-fogo, passou a palavra a V. Exa., e
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pedi ao Deputado o aparte. De qualquer forma, gostaria de registrar a
questão de ordem.

Em primeiro lugar, Presidente, parece que ouvi V. Exa. dizer que o
Deputado Padre João teria dito que o Deputado que não estivesse em
Plenário não estaria presente. Acreditamos que aqui ainda existe o
Regimento Interno. Por exemplo, estão em funcionamento as
Comissões de Administração Pública e de Segurança Pública, da qual
farei a abertura agora mesmo, às 14h30min, em que a presença do
Deputado é reconhecida aqui - se o Deputado está na comissão,
conta-se sua presença aqui; do contrário, não há como manter o
funcionamento das comissões. Caso eu tenha entendido errado,
Presidente, V. Exa. me corrija, até porque uma fala como essa é muito
preocupante.

Mas, aproveitando o aparte que me foi concedido pelo Deputado
Alencar da Silveira Jr., quero dizer que, depois de um ano solicitando
ao Presidente desta Casa que colocasse em votação requerimentos
das comissões, os requerimentos foram postos em votação. Um ano
depois. Isso atrapalha muito o trabalho das comissões, o exercício
fiscalizador deste Poder e, o que é pior, atrofia as nossas ações de
parlamentares como Poder que fiscaliza Poder. Portanto, quero
registrar minha indignação com a Mesa desta Casa por não priorizar
os requerimentos e o trabalho das comissões.

Aproveito para fazer um apelo aos Deputados Alencar da Silveira Jr.
e Doutor Viana, como membros da Mesa: que priorizem os
requerimentos das comissões, que são como os pulmões desta Casa
- seu trabalho precisa chegar à Mesa; esse funil precisa abrir-se um
pouco mais, para que as respostas cheguem às comissões e os
Deputados possam desenvolver o seu trabalho nesta Casa. Agradeço
ao Deputado Alencar da Silveira Jr. o aparte que me concedeu.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Voltando ao nosso
pronunciamento, Presidente, quero dizer que, com as andanças que
fazemos acompanhando o nosso querido América Futebol Clube, tive
a oportunidade de ir, na última quarta-feira, à cidade de Formiga.

Fiquei assustado, Sr. Presidente, quando passava na MG-050. Não
entendi ainda, mas talvez isso já tenha sido falado nesta Casa por
algum Deputado daquela região que usa aquela estrada e que, como
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eu, deparou com dois pedágios de R$3,30 cada até Formiga, numa
parceria público-privada. Foi entregue uma rodovia à iniciativa privada,
a qual estão explorando e não fizeram gracinha alguma. Não entendi
e não entendo isso. Estou passando o caso para o Ministério Público,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, e
pedirei o apoio dos Deputados de Divinópolis e dos Deputados
votados até Formiga, que estão pagando R$3,30. O que estão
fazendo com a população e com os usuários daquela estrada é um
crime. Ao cobrar pedágio de uma estrada que não tem acostamento,
não tem pista dupla, pode-se saber que alguém está ganhando
alguma coisa por fora, mas não tem como aceitarmos isso.

Não uso aquela estrada, sou morador de Belo Horizonte, porém,
fiquei indignado. Trata-se de uma estrada que recebe caminhões de
carvão do Mato Grosso e chega até Itatiaiuçu, e não tem acostamento
nem o número de veículos exigido para haver pedágio. Não dá para
entender por que o governo faz isso com os usuários daquela estrada.

Fica aqui o meu protesto. Estou encaminhando um pedido ao
Ministério Público para que se dê uma olhada no contrato, na estrada,
porque é uma vergonha, uma brincadeira o que está acontecendo.

Sr. Presidente, ontem também estive em Crucilândia e fiquei
assustado com algumas coisas. Por exemplo, conversando na cidade,
ouvi o pessoal falar que o Prefeito rouba, mas que ele é muito bom,
que ele rouba, mas faz. O Brasil está desse jeito porque a população
ainda aceita essa situação. Ouvi lá ontem: “Temos muitas obras aqui,
sabemos que o Prefeito está roubando, mas ele está fazendo alguma
coisa, está fazendo asfalto”. Só que a população de Crucilândia tem
de entender que, com o dinheiro daquele asfalto, dava para asfaltar a
cidade inteira. Fiquei assustado quando vi que um Prefeito que não
tinha patrimônio algum comprou fazenda - e me falaram que no valor
de R$350.000,00 -, casa de não sei quanto, apartamento em Belo
Horizonte. Dá para assustar. Falei que iria registrar isso hoje, e estou
registrando. É aquele negócio: ele rouba, mas faz. Temos de entender
que isso não pode acontecer na vida pública. Nesses vinte e poucos
anos de vida pública, nesses seis mandatos, fico assustado quando
vejo acontecer isso, dessa maneira.

Fica aqui, Sr. Presidente, o registro deste Deputado. Não basta
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mostrar que é sério, tem de ser sério. O moço que fala para não
roubar e não deixar roubar, se na sua cidade não há roubo, dá para
fazer o máximo possível, o dobro do que é feito hoje.

Quero lembrar também, Sr. Presidente, que estamos solicitando a
esta Casa a liberação da internet e do computador dentro desta
Assembléia.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Deputado Alencar da
Silveira Jr., a Presidência retoma a palavra para falar aos funcionários
presentes, os quais a Assembléia recebe carinhosamente, que o
Deputado está falando e que é preceito legal e principal de Deputado,
como parlamentar, falar. A Presidência explica aos presentes que, até
as 15h30min, o momento é do Grande Expediente, quando os
Deputados usam a tribuna para se expressarem, não havendo
votação nesse período.

Após as 15h30min, começa o período de votação. Peço esse
entendimento dos presentes para manterem a ordem, a fim de darmos
continuação aos trabalhos da Assembléia dentro da normalidade.
Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero apenas
lembrar que só escuto quem me escuta. Não estão-me escutando,
mas não tem problema.

Peço a esta Casa solicitação para ocuparmos esta tribuna a fim de
pormos um “notebook” aqui, descer um telão ali e “jogarmos um
cassino”. Quer dizer, jogarmos como num cassino, numa maquininha
de caça-níquel, num videopôquer, desta tribuna. Se eu pegar o meu
celular agora... Outro dia mostrava a um amigo Juiz e a alguns
Promotores: “Olhem aqui”. O que acontece? Seria bacana
transformarmos este Plenário num cassino, porque o jogo existe e
está aí, na internet. Então, já passou da hora de ser legalizado, ou
seja, de ser um jogo que não ganha, não explora e não paga imposto.
É um jogo que está na linha. Tenho ligado para várias pessoas a fim
de dizer: “Esse jogo aí está na internet. Olhem essa máquina de caça-
níquel. Dê-me um código e mostro”. Então, temos de mostrar a toda a
população e às autoridades que o jogo está em todo o Brasil e,
portanto, já passou da hora de recolher impostos e de legalizá-lo.

Sr. Presidente, a Globo elaborou recentemente uma pesquisa em
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que diz que 72% da população é favorável à legalização do jogo no
Brasil. Já passou da hora de legalizá-lo. Então, mais uma vez, falamos
aqui dessa defesa.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero deixar bem claro que continua o
nosso movimento contra a transferência da rodoviária para o Bairro
Calafate. O edital foi para a rua. Não acredito que a Prefeitura
cometerá esse crime naquela região de Belo Horizonte. Há 16 ou 17
anos, quando Vereador em Belo Horizonte, elaborei um projeto
transferindo a rodoviária do Centro de Belo Horizonte para a região do
Calafate. Esse projeto foi aprovado. Todavia, o Prefeito não tomou
providência alguma, e, após 16 anos, estão propondo transferi-la para
o mesmo local. Só que, 16 anos depois, os cursos da Católica
aumentaram, surgiu o Bairro Buritis - aliás, quem vai da Lagoinha ao
Buritis passa pela Avenida Silva Lobo - e a Via Expressa foi aberta.
Então, o movimento é intenso. A construção da rodoviária ali
atrapalhará o trânsito e acabará com o bairro. “Data venia”, a
desvalorização dos imóveis hoje naquela região já é uma realidade.

Então, lembro a todos o nosso movimento contra a rodoviária no
Bairro Calafate. Faremos um movimento nesta Casa pelos
Vereadores que são votados. O pior, Sr. Presidente, é que o edital
deixou claro que quem ganhar, antes de começar a construção da
rodoviária poderá explorar o atual terminal, que nós aqui tiramos da
iniciativa privada e mandamos para a Prefeitura. Mostramos que
empresário não pode ficar ganhando dinheiro com coisa pública.
Todavia, a Prefeitura de Belo Horizonte manda o terminal de volta à
iniciativa privada. Então, apesar de todo o trabalho que tivemos e tudo
o que mostramos aqui, a PBH faz o terminal retornar à iniciativa
privada.

Portanto, fica aqui o convite de todos os Deputados votados em Belo
Horizonte - aliás, quando digo Deputados votados em Belo Horizonte,
refiro-me a 77 Deputados. Todos os Deputados tiveram votos em Belo
Horizonte. Por exemplo, Deputado mora no Triângulo Mineiro, mas
tem os seus mil votos aqui. Temos de nos preocupar, ou seja, esta
Casa em geral tem de preocupar-se com Belo Horizonte e conseguir
uma forma de melhorar o sistema viário. Não conseguimos mais andar
de carro em Belo Horizonte. Aliás, essa situação piorará.
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Peço apoio aos Deputados do PT votados em Belo Horizonte, do
Deputado André, que sabe da situação, já viu, e tenho certeza de que
fará frente a esse movimento, porque não podemos aceitar a
rodoviária no Bairro Calafate. Não podemos deixar que a Prefeitura de
Belo Horizonte tente acabar com um local onde hoje é bom morar. É o
que gostaria de expor, Sr. Presidente. Quero deixar bem claro aos
funcionários que estão aqui, para acabar com os seus anseios, que
apresentei um requerimento, que será votado após o pronunciamento
dos oradores, antecipando o projeto dos companheiros; companheiros
que torcem pelo Atlético, com balões pretos e brancos; companheiros
que torcem pelo América, com balões verdes e brancos; e pessoal do
Villa Nova. Cruzeiro que é Cruzeiro não há nem no meio dos
funcionários. Um abraço e muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
O Deputado Jayro Lessa - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana; senhores da Mesa; Sras. e Srs. Deputados; Deputados Alencar
da Silveira Jr., Paulo Cesar, Fabinho, Eros Biondini e Elisa Costa;
pessoas presentes nas galerias; telespectadores da TV Assembléia;
imprensa; demais presentes; população de Minas Gerais. Boa tarde.

Ocupo hoje esta tribuna para falar de uma grande vitória para a
população de Governador Valadares. Trata-se da instalação da
empresa Aracruz Celulose no Município. Depois de muito empenho de
todos os valadarenses, finalmente ontem, 14 de julho, a Aracruz
Celulose e o governo do Estado assinaram um protocolo de intenções
na Prefeitura Municipal - cerimônia bastante tímida pelo tamanho do
empreendimento: R$8.500.000.000,00 - sobre a instalação de uma
unidade fabril da empresa, que poderá acolher três fábricas, com
investimento inicial de mais de US$2.000.000.000,00, algo em torno
de R$5.000.000.000,00, incluindo-se compra de terras, formação de
florestas e investimento industrial.

Estamos falando, senhoras e senhores, de um total de 40 mil
empregos para Governador Valadares, significando um novo tempo
para o Município, marcado por um povo trabalhador, por uma
comunidade muito sofrida e milhares de valadarenses que hoje
amargam os efeitos negativos da imigração, necessitando de novas
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oportunidades de trabalho.
A construção da primeira fábrica do empreendimento mineiro deverá

envolver cerca de 10 mil profissionais, para as áreas florestal e
industrial. Cerca de 5 mil pessoas serão capacitadas para atender à
demanda, privilegiando a mão-de-obra local. Em operação em 2015 -
faltam sete anos -, a primeira fábrica deverá proporcionar cerca de 14
mil empregos diretos e indiretos, sendo 3 mil diretos na área florestal e
700 na área industrial, e aproximadamente 10 mil empregos indiretos.
As duas fábricas, quando em operação, deverão gerar 40 mil
empregos diretos e indiretos em Governador Valadares.

A confirmação desse empreendimento para Governador Valadares é
uma grande vitória para toda a população. Em março deste ano,
iniciamos uma campanha apartidária no Município, mobilizando a
população para pedir ao Governador Aécio Neves a instalação da
empresa. O movimento Aracruz em GV - Agora É com Você tomou
grande proporção na cidade, envolvendo estudantes, trabalhadores,
empresários, comunidades, representantes de entidades e imprensa.

Estive com o Vice-Presidente da República, Dr. José Alencar,
solicitando sua intervenção. Ele enviou uma carta à Diretoria da
Aracruz, pedindo que considerasse o interesse do Município de
Governador Valadares. Ele ligou pessoalmente para a Diretoria
acionista da Aracruz - Grupo Votorantim, Banco Safra e Lorentzen -
pedindo seu empenho no atendimento à reivindicação do Município e
mostrando que Governador Valadares, por suas potencialidades, é a
cidade ideal para receber uma unidade da Aracruz Celulose.

Ontem, o Vice-Presidente José Alencar manifestou sua alegria ao
saber que o nosso esforço não foi em vão e que agora a instalação da
Aracruz é realidade no Município.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Saúdo o Deputado Jayro
Lessa, os servidores e todos que se encontram aqui nesta tarde.
Deputado, quero registrar o seu empenho, ao longo desses anos, em
atender os interesses de Governador Valadares e região.

Sabemos que se trata de um projeto de médio e longo prazos, mas
que cria imediatamente um ambiente econômico e político que
beneficia uma região historicamente esquecida, do ponto de vista das
saídas econômicas, sociais e, principalmente, do cuidado ambiental.
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Em alguns momentos da sua vida, o senhor teve de sair da nossa
cidade, como muitos valadarenses. Hoje, 40 mil pessoas de Valadares
e região estão no exterior. Eles foram em busca de oportunidades,
melhor emprego e melhores condições salariais.

Acredito que esse momento, que reuniu todas as forças, sob sua
liderança, contribuiu enormemente para que as forças sociais, as
forças políticas, os movimentos da cidade, a Câmara, enfim, que
todos os Deputados da região se juntassem em prol do
empreendimento. Também ressalto o esforço do Presidente Lula, da
Ministra Dilma, do Vice-Presidente José Alencar e do governo de
Minas, para que o Vale do Rio Doce pudesse receber investimentos
privados, como também públicos, como é o caso do nosso Cefet e da
nossa universidade pública, tão importantes quanto a unidade
industrial da Aracruz. O Plano de Aceleração do Crescimento - PAC -
hoje destina mais de R$140.000.000,00 para Governador Valadares e
região.

Parabéns pela sua luta! A vitória é de todos. A vitória é da cidade, da
região, do Vale do Rio Doce. Muito obrigada.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Jayro
Lessa, serei breve. Quero apenas parabenizar a população de
Governador Valadares pela vitória, por levar a Aracruz Celulose para
aquela cidade. V. Exa. teve papel fundamental na ida da nova planta
da Aracruz Celulose para Governador Valadares.

Como líder, como representante do povo dessa cidade, com a
Deputada Elisa Costa, junto ao Governador Aécio Neves, V. Exa. teve
papel fundamental na construção de um novo modelo da nossa
região. Essa fábrica prestigiará e trará benefícios não apenas a
Governador Valadares, mas também a toda a região, incluindo
Municípios onde sou votado na bacia do Suaçuí, no Centro-Nordeste
mineiro.

Parabéns a V. Exa pelo excepcional trabalho e pela luta constante
em busca da melhoria da qualidade de vida dessa população.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Gustavo
Valadares.

Deputada Elisa Costa, ontem tive a alegria de receber a notícia
sobre a Aracruz Celulose, mas, ao mesmo tempo, à tarde tive
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conhecimento de que a duplicação da BR-381 será feita por PPP, e
não será, infelizmente, pelo PAC. Por isso, chegará apenas até
Ipatinga. Temos de recomeçar essa luta junto ao Vice-Presidente, Dr.
José Alencar Gomes da Silva.

Você, como a base do governo Lula, deve levar isso à Ministra
Dilma, porque é de suma importância para toda a região a duplicação
da rodovia até Governador Valadares. Uma outra coisa é que essa
duplicação não pode ser feita pelo sistema privado, porque o pedágio
será caro.

Essa é uma luta nossa, e temos de continuá-la. Faz parte do projeto
dessa região. Temos de ter cuidado nessa situação, para que
possamos modificar o acordo que, infelizmente, a Ministra Dilma fez
com o Governador.

Quero agradecer ao Sr. José Alencar seu apoio incondicional,
manifestando amor à terra mineira. Parabenizo o povo de Governador
Valadares pela luta e empenho, que resultaram nessa vitória que
certamente vai transformar o Município num grande pólo industrial.
Meus agradecimentos especiais ao Sr. Carlos Lira Aguiar, Diretor-
Presidente da Aracruz Celulose, o qual declarou: "A opção por Minas
Gerais deveu-se principalmente ao apoio da sociedade local ao
empreendimento, traduzido no convite do governo do Estado para
implantar uma unidade na região". Agradeço ainda ao Governador
Aécio Neves por considerar Governador Valadares como um
Município propício para o investimento, resultando no
desenvolvimento pleno de Minas Gerais.

Declaro minha imensa alegria em saber que minha terra,
Governador Valadares, agora vai desfrutar um novo tempo, traduzido
em desenvolvimento, gerando emprego, renda e melhores condições
de vida para as famílias que ali vivem.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado Jayro
Lessa, quero cumprimentá-lo e dar o testemunho da sua luta.
Acompanho o trabalho sério de V. Exa. nesta Casa desde o mandato
anterior. É com muita razão que comemora essa conquista importante
para Minas Gerais e obviamente para Governador Valadares, região
que V. Exa. tão bem representa aqui nesta Casa. Sabemos quanto é
séria essa questão. É importante demais essa luta, por atrair
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investimentos. Hoje mesmo estarei com o Governador do Estado, pois
estamos numa luta importante para Divinópolis, com a ida da Proema
para a cidade. Trata-se de uma empresa ligada ao ramo
automobilístico, na área de fundição e de autopeças. Estamos num
processo bastante adiantado e contamos com o apoio do governo do
Estado. Sem esse apoio, isso não seria possível.

Portanto, sei como é essa luta. V. Exa. está numa fase mais
adiantada, pois já pode anunciar de forma definitiva, como, de resto, o
próprio Governador e a imprensa têm feito. Sei da luta de V. Exa.
desde o primeiro momento. Quero dizer que, assim como V. Exa. teve
êxito, haveremos também de ter êxito para o Centro-Oeste, com a
Proema, cujo processo já está em fase adiantada. Isso é o governo de
Minas trabalhando com seriedade para atrair investimentos. Parabéns.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputado Domingos
Sávio. Devo dizer a V. Exa. que o Governador Aécio, junto ao seu
secretariado, realmente tem procurado trazer empresas para novos
investimentos em Minas Gerais.

Devo esclarecer que a nossa região de Governador Valadares está
entre as mais pobres do Estado. Não sei V. Exa. teve a felicidade de
conhecê-la. Divinópolis é bem mais desenvolvida no aspecto
econômico, com um povo com a situação econômica bem melhor que
a nossa Governador Valadares.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Jayro Lessa. Gostaria de cumprimentar V. Exa. Sei da
dedicação e da luta que vem empreendendo. Ontem V. Exa.
conseguiu efetivar essa grande conquista para Governador Valadares
e para toda a região. V. Exa. iniciou o discurso, ao qual prestei
atenção, e trata-se de um dos maiores empreendimentos já
implantados em Minas Gerais, particularmente na sua região, com sua
dedicação e projeto. É tão bom quando um parlamentar vem à tribuna,
como o fez V. Exa., para manifestar e comunicar à região e à cidade
esse grande momento que Governador Valadares hoje, com certeza,
viverá, por meio desse grande investimento, do qual certamente V.
Exa. foi o grande responsável. Peço a V. Exa. que leve nossos
parabéns ao caríssimo Prefeito Mourão, aos Vereadores e a toda a
comunidade, assim como a Deputada Elisa Costa já se manifestou. V.
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Exa. fez um trabalho suprapartidário. Quem está ganhando é o povo,
e V. Exa., sem dúvida alguma, comandou muito bem esse processo
de êxito da implantação da indústria. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado. Devo dizer a V. Exa. que,
realmente, é o maior investimento privado em Minas Gerais,
R$8.500.000.000,00 são uma fábula de dinheiro em qualquer lugar do
mundo. Governador Valadares disputou tanto com a China, pois o
empreendimento poderia ter ido para lá, quanto com o Vietnã, a
Argentina, o Uruguai. Esse empreendimento poderia ter ido para
qualquer um desses países ou para qualquer cidade. A razão pela
qual Governador Valadares foi beneficiada com essa fábrica é muito
simples: o povo da cidade, a manifestação intensa de 200 mil
pessoas, pedindo a Governador Valadares e à indústria que fosse
para a região.

Isso foi fundamental para que essa indústria, uma atividade privada
com fins lucrativos, entendesse que, já que o povo quer que eu vá,
estarei lá trabalhando, tentando melhorar, matando o desejo desse
povo.

Saliento a importância da união, que garante a conquista em todas
as áreas, e agradeço a confiança do povo valadarense a este
parlamentar, que, dia a dia, não mede esforços na Assembléia
Legislativa para que o Vale do Rio Doce possa avançar.

Parabéns, Governador Valadares! Aracruz em Valadares, agora é
para valer!

Espero que os manifestantes nas galerias se organizem, porque,
nessa desordem, nada vai acontecer. Precisamos votar, e vocês estão
manifestando uma tremenda falta de inteligência, atrapalhando nossa
votação. Vocês realmente merecem maior valorização, mas não é
assim que irão conseguir.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Deputados e

Deputadas, chego ao Plenário com uma preocupação muito forte. E
não apenas as preocupações deste instante, em que os servidores
aguardam ansiosamente a votação do Projeto de Lei nº 2.431, que
deve ocorrer após as 15h30min, mas também em relação à quebra da
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hierarquia, às mudanças que estão acontecendo no comportamento
da sociedade brasileira, e sobretudo no caso da mais recente crise do
Judiciário.

Preocupa-me sobremaneira, Sr. Presidente, porque, ao longo de 22
anos, lutei, como tantos outros companheiros, fui aos cárceres, contra
a ditadura militar. E vejo hoje vácuos jurídicos, vácuos constitucionais,
buracos negros da legislação brasileira que permitem o entrechoque
entre as instituições de forma perigosa. Somente aqueles com mais
de 45 anos, que assistiram à implantação da ditadura no Brasil em
1964, podem avaliar o perigo que corre o Brasil nos dias de hoje. Os
Poderes começaram a se chocar, e o mais perigoso é que, naquele
que devemos preservar, que é o Judiciário, começa a haver briga
interna das mais ferozes. É a primeira vez na minha vida, Sr.
Presidente, e sou um homem experiente, que assisto a tentativas de
“impeachment” no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A questão institucional está hoje mais do que posta para a discussão
e a apreciação de todos os brasileiros. Trata-se de uma preocupação
que tem de ser profunda e deve ser refletida por cada homem, por
cada mulher, mas sobretudo por cada jovem se se quiser ter liberdade
e democracia no futuro próximo. A quebra das instituições está
próxima. Não se respeita mais autoridade de nenhum nível. Não há
mais respeito nem hierarquia neste país.

É preciso que nos preocupemos, Sr. Presidente, porque quem foi
jornalista como fui, tendo meu jornal empastelado na ditadura, sabe
como é duro e sofrido ter idéias e não poder expô-las, ter vontade de
fazer e não poder trabalhar, ter de fugir ou, às vezes exilar-se. No
momento, parece que o Brasil está anestesiado em relação à defesa
dos princípios democráticos.

Não estou vendo no Senado da República nem na Câmara dos
Deputados, em Brasília, um posicionamento coerente com a
necessidade do povo que lá colocou os seus representantes. Não há
uma preocupação com as famílias, com os trabalhadores, com as
instituições. Há apenas aquele grande vácuo jurídico, um buraco
jurídico que permite que as instituições comecem a brigar entre si.
Isso é terrível para a democracia.

Podemos estar hoje com um pequeno problema; posso ter o meu
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problema; cada um de nós pode ter os seus problemas, mas o
problema maior é da Nação brasileira. Este, se nos descuidarmos, se
nos descurarmos das nossas obrigações, Sr. Presidente, se não
houver alguém para alertar a população brasileira, se a imprensa não
começar a trabalhar de forma diferenciada para ressaltar os valores
da democracia, já estaremos correndo risco de, novamente, voltar a
uma ditadura. Não é palavra solta ao vento nem, tampouco, uma
reflexão solitária, mas, sim, um sentimento profundo de quem viveu,
ao longo dos últimos 30 anos, a vida pública brasileira e que viu
nascer o embrião da ditadura. E estamos, na América do Sul,
cercados por plenos e potenciais ditadores. Maus exemplos nos
cercam, da Venezuela à Bolívia, ao Equador. Há problemas
institucionais na Argentina e no Brasil. Há o escangalhamento das
estruturas democráticas com os choques das instituições.

Neste momento, Sr. Presidente, deixo de lado a minha vida pública
na minha terra, na minha Teófilo Otôni, o meu interesse pessoal, para
tentar falar com os companheiros Deputados de Minas, terra da
resistência que se alevantou nos momentos mais cruciais da Pátria
brasileira, manifestando-se por meio da revolta de Tiradentes, da
revolução liberal de 1842, com Teófilo Benedito Otôni, que nunca se
calou nos instantes necessários da Pátria.

Hoje, Sr. Presidente, estou preocupado porque Minas voltou a ficar
em silêncio nos momentos mais importantes. Esse é o instante que
precisamos, Sr. Presidente, analisar com carinho. Não podemos nos
deixar calar na hora mais importante da Pátria brasileira. Corremos
risco institucional grave. No ano passado todos os Deputados
assistiram e foram solidários numa ação forte, determinada, a fim de
colocar no seu lugar o Ministério Público; forte, determinada, com uma
participação total desta Assembléia. No entanto, agora o momento
está a exigir de nós, mineiros, um outro enfrentamento, uma outra
atitude. Que parta de Minas, já que não partiu do Rio Grande do Sul,
do Distrito Federal, de Pernambuco, de São Paulo, o primeiro alerta
de que o Brasil corre sérios riscos institucionais. Estamos vivendo
uma ditadura da legislação feita à margem do Poder Legislativo. O
Poder Judiciário adentra-se no Poder Legislativo e faz leis neste país;
o Executivo também o faz, sem passar pelo Legislativo. Isso é grave,
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Deputado Paulo Guedes, perigoso. Quem viveu a ditadura sabe como
é perigosa a quebra das instituições.

Por isso, Sr. Presidente, reservei o meu pronunciamento desta tarde
para tentar fazer com que os mineiros que assistem à TV Assembléia,
sobretudo, preocupem-se em ler melhor os jornais do dia-a-dia, em
apreciar o noticiário e sentir que está havendo esgarçamento das
instituições. Trata-se de um momento perigoso, que necessita de que
cada brasileiro seja mais brasileiro e que se coloque à disposição para
lutar pela defesa das instituições e, sobretudo, pelo equilíbrio dos
Poderes.

Meu pronunciamento, Sr. Presidente, é quase um desabafo. Na
minha juventude, sofri muito com a perseguição dos ditadores desta
Pátria. Sofri, corri, mudei de República e tive de viajar, fugir da
ditadura, e não quero passar minha velhice sob a tutela de mais um
ditador. Este instante, Sr. Presidente, deve ser utilizado para alertar a
Pátria brasileira. Mesmo que eu seja uma voz isolada, morrerei
defendendo a democracia, que hoje corre risco.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente; Sras. Deputadas e Srs.

Deputados; nossos servidores da rede estadual, aqui presentes, que
hoje reivindicam, em justa causa, melhora de seus salários, aos quais
nossas bancadas, do PT e do PCdoB, querem apoiar; telespectadores
da TV Assembléia, que nos acompanham em mais de 300 cidades de
Minas Gerais; hoje vamos falar sobre um órgão muito importante para
o desenvolvimento de nosso Estado, especialmente o Norte de Minas
e o Vale do Jequitinhonha. Refiro-me ao DNOCS, que no próximo ano
completará 100 anos de serviços prestados ao Nordeste brasileiro, ao
semi-árido e, acima de tudo, ao Norte de Minas e ao Vale do
Jequitinhonha.

Na sexta-feira passada, tivemos, em Montes Claros, a posse do
engenheiro Marco Antônio Câmara como novo coordenador do
DNOCS em Minas Gerais. A essa solenidade, muito prestigiada por
dezenas de Prefeitos e Vereadores da nossa região, esteve presente
toda a bancada norte-mineira de Deputados Estaduais e Federais, por
acreditarem no potencial do DNOCS e por reconhecerem tudo que
esse órgão já fez por nossa região; todavia, lá estiveram, com
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propósito superior, numa mobilização para que o DNOCS não feche
suas portas. Esse órgão, que já teve mais de mil servidores em Minas,
que foi o precursor do desenvolvimento de nossa região, que
construiu as primeiras estradas, que fez eletrificação rural, que
perfurou mais de 6 mil poços artesianos, levando água a milhares de
comunidades daquela região, também passa por momentos difíceis.
Há mais de 30 anos, não é realizado concurso público para renovação
dos servidores do DNOCS, e hoje esse órgão centenário, que tanto
fez, faz e com certeza ainda fará para nossa região, corre o risco de
fechar suas portas por falta de servidores.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Paulo
Guedes, quero somar minha voz à sua na defesa do DNOCS.
Enquanto V. Exa. falava, eu refletia sobre os 100 anos de um órgão
que tem buscado minimizar os problemas da seca, o que, sabemos,
ainda não conseguimos realizar.

Teremos aí os nossos irmãos da região chamada Nordeste,
principalmente a região da seca, começando por Minas Gerais, que
ainda não têm como resolver as suas necessidades básicas por falta
de água.

Conversando com meu assessor ali fora, lembrava-me de que o
Estado de Israel, em maio de 1948, voltou a ser nação depois de
centenas, de milhares de anos, de o povo judeu se ter espalhado pelo
mundo. Deputado Getúlio Neiva, em 60 anos eles irrigaram o deserto
e fizeram da exportação de frutas o maior negócio deles. Nesse
período, eles levaram água ao deserto.

Deputado Paulo Guedes, sabendo que V. Exa. é muito preocupado
principalmente com o povo de sua região, quero emprestar a minha
voz para também pedir que o DNOCS seja, sim, revitalizado, porque
acredito que um século desgasta muito um órgão. Espero que ele seja
revitalizado e possa, sim, trazer uma resposta em prazo muito mais
rápido e curto no tocante à questão da seca, da falta de água, que
tanto aflige o nosso povo.

Esperamos que seja tomado como inspiração o modelo israelense,
que, em 60 anos, conseguiu resolver um problema sério e numa
situação mais delicada e inóspita do que a nossa, que é a situação do
deserto. Israel fez de fato do deserto um jardim irrigado, um grande
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manancial, um grande produtor, e se fez um grande exportador a
partir do deserto, com o trabalho empreendido ali. Muito obrigado pelo
aparte.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Vanderlei
Miranda. É importantíssimo o que V. Exa. acabou de dizer. É o que
estamos fazendo aqui hoje, ou seja, um apelo ao governo federal e a
todas as autoridades da região: somemos esforços para que o
Ministério da Integração Nacional coloque mais recursos no DNOCS,
mas, acima de tudo, autorize, o mais rápido possível, um novo
concurso público, para que esse órgão não feche as portas por falta
de servidores.

Deputado Vanderlei Miranda, apesar de todas as dificuldades dos
últimos anos, apenas com 28 servidores, esse órgão tem superado
muitas dificuldades de nossa região, está sendo a salvação de muitas
comunidades rurais de nossa região.

Tive a oportunidade e a honra de ser coordenador desse órgão de
2003 a 2006, e, apesar desse pouco efetivo, conseguimos fazer muito
em pouco mais de três anos. Levamos água a mais de 40 mil famílias
do Norte de Minas e de parte do Vale do Jequitinhonha. Essa
experiência nos orgulhou muito, porque, quando temos vontade de
fazer as coisas e há determinação do governo - e aqui quero
agradecer ao Presidente Lula e ao Ministério da Integração Nacional,
que na ocasião deu todo o apoio para que resgatássemos esse órgão,
que, aliás, foi extinto no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Apesar das dificuldades, esse órgão vem trazendo obras
importantes para a região. Eu gostaria de falar da Barragem de
Berizal, uma obra de fundamental importância para o desenvolvimento
do Vale do Rio Pardo, na região de Taiobeiras. Essa obra abastecerá
10 cidades de nossa região. Essa obra se encontra paralisada há
mais de quatro anos, em decorrência de questões ambientais.

Temos boas notícias. Agora, com a nova gerência dos órgãos do
meio ambiente em Montes Claros e com a indicação da Dra. Taís para
o cargo de Gerente Regional do Copam no Norte de Minas, esses
trabalhos estão andando com maoir velocidade. Tivemos a primeira
vitória, com a licença ambiental da Barragem de Berizal.

Também está a todo vapor o licenciamento da Barragem de
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Congonhas, que garantirá o abastecimento de água a Montes Claros
nos próximos 100 anos, bem como a revitalização do Rio Verde
Grande, que garantirá o abastecimento de água a mais 37 cidades da
região. Outras obras também importantes, como as Barragens do
Vacaria, em Fruta de Leite, e do Calindó, em Manga, estão em fase
de licenciamento, aguardado para os próximos dias. Dessa forma,
daremos seqüência à construção dessas duas barragens.

Nos últimos 100 anos, o DNOCS já levou água para mais de 6 mil
comunidades rurais da nossa região. É um órgão que fez tudo pela
região e não pode, neste momento, ser fechado por falta de
servidores. Portanto, fica aqui o nosso apoio ao novo coordenador, Dr.
Marco Antônio Câmara, que assume missão difícil de reorganizar o
órgão, fazer sua revitalização e executar as emendas e os recursos
orçamentários. O ex-coordenador, que se afastou mês passado para
se candidatar a Prefeito da cidade de Capitão Eneas, Dr. César
Emílio, fez um belíssimo trabalho, ali deixou um dos maiores
orçamentos da história do órgão. Cabe-nos, agora, conseguir os
recursos humanos necessários, contratar servidores, para que as
perfuratrizes que estão paradas no pátio voltem a ajudar a perfurar os
poços e a socorrer os flagelados da seca na nossa região.

Sabemos que muito já foi feito, mas muito ainda precisa ser feito.
Também nasci numa região seca, em São João das Missões, onde
cresci vendo minha mãe carregar água na cabeça, e hoje essa região
está, de certa forma, quase totalmente atendida com o abastecimento
de água, graças ao trabalho do DNOCS.

Quero aqui trazer também o nosso agradecimento ao novo Diretor-
Geral do DNOCS, que esteve em Montes Claros na última sexta-feira
firmando com a nova coordenadoria o compromisso de fazer o
possível para que o órgão volte a ser como antes, ou seja, forte, com
condições de atender a todas as reivindicações da nossa região. Na
sexta-feira passada ocorreu a comemoração dos cinco anos do
Superintendente da Codevasf em Minas Gerais, Dr. Anderson
Vasconcelos, que também vem fazendo um belíssimo trabalho frente
à Codevasf.

Esses dois órgãos, o DNOCS e a Codevasf, em sintonia, são de
fundamental importância para o desenvolvimento da nossa região,
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como bem sabe o nosso caro Deputado Gil Pereira, a quem concedo
aparte.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Sr. Presidente, parabenizo o
Deputado Paulo Guedes por seu discurso. Realmente, o DNOCS
estava há várias décadas parado no Norte de Minas. Depois de sua
ascensão, esse importante órgão deu um salto de qualidade e fez com
que os olhos de Brasília se voltassem para ele. Tivemos a posse do
Marcos, uma pessoa amiga de todos os políticos da região. Seu nome
foi indicado pelos nossos Deputados Paulo Guedes e Virgílio
Guimarães. Não tenho dúvida, Deputado Paulo, de que realmente
todos os nossos sonhos serão realizados por meio do seu trabalho, da
sua luta, e, como disse V. Exa., em parceria com a Codevasf, dirigida
há cinco anos pelo Dr. Anderson.

Parabenizo a indicação do Dr. Marcos e o trabalho que V. Exa. fez,
com muita competência, na coordenadoria regional do DNOCS.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Gil Pereira.
Por fim, quero parabenizar os 28 servidores do DNOCS, que, com
muita luta e determinação, têm feito um trabalho histórico de
sobrevivência do órgão, além de apoiar a nossa região.

Quero agradecer à bancada federal, especialmente aos Deputados
Virgílio Guimarães, Humberto Souto, Márcio Reinaldo e José Santana,
que não têm medido esforços para colocar emendas individuais e de
bancada, como ocorreu neste ano, que somam um total de
investimentos de mais de R$25.000.000,00, para que o DNOCS possa
enfrentar os problemas da seca na nossa região no ano de 2008.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, servidores públicos presentes na Casa do povo mineiro,
telespectadores da TV Assembléia. Antes de abordar o assunto que
me traz a esta tribuna, não posso deixar de cumprimentar o Deputado
Getúlio Neiva - que já usou da tribuna nesta tarde - pelo seu espírito
público, pela forma sempre competente e corajosa com que faz a
defesa dos nossos valores democráticos, em que pese a, por vezes,
todos nos sentirmos angustiados. A democracia é, sem dúvida, o
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principal instrumento que toda sociedade possui para se organizar,
para se fazer representar e para assegurar, acima de tudo, a
liberdade. Por isso, quando esses valores democráticos estão
ameaçados, é preciso que estejamos todos atentos.

O Deputado Getúlio Neiva fez um pronunciamento, mais uma vez,
corajoso, claro e eficiente, manifestando a sua preocupação com esse
Estado um tanto quanto caótico, em que as instituições começam a
ser postas em xeque. Acrescento à sua reflexão a minha preocupação
com o fato de que as instituições devem, sim, pelo seu
comportamento e pelo comportamento de seus membros, sempre
merecer o respeito da população, e é aí que reside a essência da
democracia. Se a população, os servidores públicos, é claro, todos os
trabalhadores de todas as categorias, os cidadãos em geral, se, por
alguma razão, eles passam a não acreditar nas instituições, aí, sim,
existirá o principal ingrediente para colocar em xeque todo o ambiente
democrático. E isso nos remete a um processo de autocrítica, visto
que quem exerce a atividade pública deve estar sempre disposto a
fazer essa autocrítica, essa avaliação em cada nível de poder, sobre
como anda o comportamento de todos nós.

Para nossa tristeza, vemos, com freqüência, alguns elementos
envergonhando o povo brasileiro, seja no exercício das suas
atividades no Poder Legislativo - Deputados, Senadores e Vereadores
-, seja em nível de Poder Executivo; e, agora, de maneira assustadora
e também com freqüência, isso também está acontecendo no
Judiciário, um Poder que sempre foi visto como intocável, mas não
podemos enxergá-lo assim. Todo poder emana do povo e deve ser
exercido em benefício do povo. Portanto, quem erra, esteja ele no
Legislativo, no Executivo ou no Judiciário, deve fazer não só a sua
autocrítica, mas também deve ser punido de maneira dura e severa.
Talvez seja aí que reside o grande problema da democracia brasileira:
a impunidade, a ausência de punição, principalmente para quem se
envolve em corrupção.

Faço essa reflexão também para me referir, a exemplo do que o
Deputado Getúlio Neiva disse, ao nosso STF. Confesso que fiquei,
usando uma expressão do saudoso Raul Seixas, abestalhado e
assombrado de ver o Presidente da Corte suprema deste país, em
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alguns momentos, passando muito mais a impressão de estar fazendo
uma defesa de uma parte do que um julgamento. Isso é assustador. O
Presidente do Supremo, e obviamente todo magistrado, deve fazer
julgamento e fazê-lo de forma imparcial, sem paixões, sem
tendências. Por isso, surpreendi-me quando vi o Presidente do
Supremo, primeiro, criticando a Polícia Federal, que, aliás, tem sido
uma das salvaguardas deste país ao combater, de maneira dura, a
corrupção. A Polícia Federal tem de continuar atuando, sim,
combatendo e prendendo bandido corrupto, que furta dinheiro público.

E não tem que escolher em quem põe algema e em quem não põe.
Aliás, a Polícia Federal não prende, a não ser em flagrante, sem
ordem do Juiz. E naquele caso que o Presidente do STF comentava, a
polícia prendia com ordem de um Juiz. E se era assim, é curioso que
o Presidente do STF venha a fazer uma crítica. Portanto, passou a
idéia de estar fazendo uma defesa dos Srs. Daniel Dantas e Celso
Pitta, de que não poderiam ser algemados. E pergunto ao Deputado
Sargento Rodrigues, que é um policial: daqui a pouco, quem for
exercer mandado de prisão vai algemar ou não, de acordo com a
autoridade que está sendo presa, de acordo com a conveniência do
Presidente do STF? Se é para algemar, que seja do bandido mais
simples ao mais repugnante. E acho mais repugnante o bandido que
rouba dinheiro público, esse é o mais perigoso e tem que ser
algemado, sim. E o pior é a postura absurda neste país de prender e
soltar na mesma hora os poderosos. Os poderosos são soltos em
fração de segundos, o que coloca em xeque a opinião pública a
respeito do Judiciário, se de fato é isento, imparcial e pode fazer com
que haja punição. Ou será que aqueles que roubam e se organizam
em verdadeiras quadrilhas para roubar bilhões serão sempre
apadrinhados, até mesmo na Suprema Corte deste país? Isso, sim,
coloca em risco a democracia. Isso é sério e tem que ser dito. E já
disse mais de uma vez, e insisto em dizer porque, graças a Deus, não
tenho razão para me curvar a desmando, seja do STF, seja de
qualquer estrutura judiciária de primeira, segunda ou terceira
instância.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V.
Exa., pois o assunto que traz à tribuna é da mais alta relevância para
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a sociedade mineira. Se continuarem a dizer que as Polícias Civil,
Militar e Federal só podem efetuar prisão dos três pês, jargão que é
muito conhecido no Brasil afora, certamente os Srs. Daniel Dantas e
Celso Pitta nunca irão para a prisão. Algemar é um mecanismo
coercitivo da polícia, e, se fosse um ladrão de galinhas, iriam querer
que fosse algemado. Mas aquele que se locupleta com dinheiro
público e faz negociatas é muito mais criminoso do que um cidadão
que assalta uma padaria ou um taxista, porque quando rouba o faz
detrás de um colarinho branco e de uma mesa, traficando influência o
tempo todo sem nem sequer levantar-se da cadeira. Esse é muito
mais perverso, maligno e pernicioso para o conjunto da sociedade.
Esse, sim, deve estar atrás das grades para dar exemplo. A prisão
que a Polícia Federal vem exercendo, nos moldes que V. Exa. citou,
é, no mínimo, pedagógica, para que possamos ter, no mínimo, justiça,
o que está faltando no Brasil. Considero suas palavras extremamente
importantes. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Para concluir, aproveito
para dizer que hoje pela manhã, na reunião extraordinária da
Comissão de Administração Pública, com outros colegas presentes,
além dos membros da Comissão, demos um passo importante para
melhorar a estrutura do Judiciário mineiro. Votamos o parecer final do
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, que virá a Plenário. Esse
projeto trata da organização e divisão do Judiciário, criando melhor
estrutura desse Poder no Estado de Minas Gerais, que tem o maior
número de Municípios no Brasil. Com essa imensidão de Estado que
somos, temos uma enorme dificuldade para que a Justiça se dê de
maneira eficiente no interior e nas diversas comarcas. É preciso
atualizar, e há mais de uma década o Judiciário mineiro não passava
por uma atualização.

Ali tivemos também a oportunidade, com a contribuição de vários
colegas, de incluir emendas que procuram tratar da questão dos
servidores do Judiciário. Ali procuramos assegurar que o Judiciário
envie a esta Casa projeto de lei para a criação de assessoria aos
Juízes nas comarcas de primeira e segunda instância, especialmente
nas comarcas de entrância especial, para que os processos andem
mais rapidamente. Isso porque há processos que ficam parados na
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Justiça por anos, e as pessoas ficam sofrendo porque a justiça não é
feita - são servidores públicos, trabalhadores, cidadãos das mais
diversas origens sendo prejudicados pela morosidade da Justiça.

Além disso, conseguimos um feito histórico: com o entendimento
desta Casa, com a participação da Amagis, que acompanhou o
debate representando os magistrados, e conversando de forma
independente, mas respeitosa, com o Tribunal de Justiça,
conseguimos elevar a entrância especial várias outras comarcas,
como Divinópolis. Ainda lutamos para incluir aí São João del-Rei e
outras cidades, que entendemos devem ser igualmente tratadas como
entrância especial. Não vou alongar-me, mas é um projeto histórico,
que esperamos votar antes de entrar em recesso. Obrigado,
Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.726/2008, da Comissão de Defesa do
Consumidor, e 2.727 e 2.728/2008, da Comissão de Saúde. Publique-
se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

solicitando a inserção nos anais da Casa do discurso proferido pelo
Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Sr. Francisco Mário
Viotti Bernardes, por ocasião da inauguração do Complexo Humano
Fabiano Viotti, na cidade de Baependi, em 28/6/2008. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XIX do art. 232
do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro
solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de
Resolução nº 2.620/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 129/2007, da Comissão de Transporte, que solicita
ao Presidente da Codemig, ao Diretor-Geral do DER - MG e ao
Diretor-Presidente da Copasa - MG informação sobre a infra-estrutura
existente na Região do Médio São Francisco. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1,
que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº
129/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 219/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor,
que solicita ao Presidente da Copasa informação sobre as razões do
reajuste anunciado no dia 16/2/2007 e sobre a autorização do
Governo para que essa Companhia se responsabilize pela coleta dos
resíduos sólidos quando o esgotamento sanitário se der por meio de
fossa séptica. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - 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 não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 20 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência torna a votação sem efeito e, nos
termos do § 6º do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Cesar) - (Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados.
Portanto, não há quórum para a votação, mas há para a continuação
dos trabalhos.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome da Sra. Terezinha Marlene Porto para membro do Conselho
Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome. Em discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas
e Deputados, saudação a todos que acompanham das galerias, com
expectativa, o trabalho desta Casa. Sr. Presidente, antes de entrar na
discussão da mensagem que trata da indicação da Sra. Terezinha
Marlene Porto para exercer a função de membro do Conselho
Estadual de Educação, quero explicar aos que acompanham os
nossos trabalhos que o único ponto favorável à Minoria nesta Casa é
o Regimento Interno. Então temos de usar esse recurso para fazer
valer alguns direitos ou algumas reivindicações de Deputados.
Reivindicações justas e legítimas. Perdoem-me, mas usarei todos os
projetos e requerimentos que estão em pauta para exigir que este
Deputado, eleito pelo povo, seja também respeitado ou pelo menos
ouvido, o que não aconteceu em relação a um outro projeto que
também tramita nesta Casa. Hoje, pela amanhã, quando ainda estava
sendo apreciado esse projeto em comissão, avisei aos nobres colegas
Deputados que me utilizaria do Regimento da Casa para fazer valer o
respeito à Minoria.

Se prejudicarei os servidores do Tribunal de Justiça, esclareço-lhes
que é a forma de exigirmos que o governo e a maioria desta Casa
levem em conta nossas proposições.

Comentarei a indicação da Sra. Terezinha Marlene Porto para
exercer a função de membro do Conselho Estadual de Educação.
Parece ser chavão falar da importância da educação para o ser
humano, para a sociedade, mas não há avanços em uma sociedade
se não houver qualidade na política pública de educação.

Os maiores atrasos, seja de um país, seja de uma comunidade, se
dão em função da deficiência da política educacional. Embora muitos
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considerem que a Constituição de 1988 não garantiu avanços, a meu
ver, essa consideração é equivocada. Um dos grandes méritos da
Constituição de 1988 é a participação da sociedade, seja na
formatação, seja na apreciação, seja no controle das políticas
públicas, por meio dos conselhos paritários.

Conselho paritário quer dizer garantia de participação de 50% do
poder público e 50% da sociedade civil organizada, o que deve
ocorrer tanto nos conselhos municipais quanto nos estaduais e
nacionais.

É importante dizer que algumas políticas públicas avançaram ainda
mais porque garantiram uma composição de 2/3 da sociedade civil
nos conselhos estaduais. O Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e também o Conselho Nacional de Segurança Alimentar são
compostos por 2/3 de representantes da sociedade civil e de 1/3 do
poder público.

Quando discutimos a apreciação da indicação da Sra. Terezinha
Marlene Porto para exercer a função de membro do Conselho
Estadual de Educação, temos de ressaltar que essa abertura é para
que tenhamos sempre a participação do povo e para que todas as
decisões não sejam tomadas nos gabinetes fechados, por pequenos
grupos, mas que contem sempre com maior participação da
sociedade. Essa é uma conquista, como já disse, da Constituição de
1988.

É importante ainda destacar que, sem a educação, não há avanço,
nem cultura, nem a real e pura informação. Os conselhos, sobretudo o
Conselho Estadual de Educação, devem ficar atentos a todo o sistema
da educação.

Os educadores, os professores são peças-chave no processo.
Lamentavelmente, temos ainda no Estado de Minas Gerais muitos
servidores cujo piso salarial está abaixo do salário mínimo. E isso é
uma vergonha.

É uma vergonha porque a aposentadoria para esses servidores
significa uma punição, porque, a partir do momento em que se
aposentam, eles perdem, e muito, na folha de pagamento. Enquanto
estão na vida ativa, ainda desfrutam de certas conquistas. Às vezes o
governo insiste em dizer que são benefícios, mas, na verdade, são
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conquistas de muitas lutas, de muitas paradas, de muitas
manifestações. Às vezes, fruto até mesmo de cacetadas, ou seja, de
manifestos em que a repressão é muito mais forte. É vergonhoso
termos contracheques cujo piso salarial está inferior ao salário
mínimo.

Então, é papel dos conselhos estaduais estarem atentos a essas
injustiças. É necessário haver aprimoramento na legislação e se fazer
valer a lei para garantir a justiça a homens e mulheres que vêm se
dedicando, doando a sua vida em favor de outras vidas, sobretudo no
que tange a uma atuação primordial para a sociedade, que é a
educação.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, creio que houve um

equívoco em relação à campainha.
O Sr. Presidente - Deputado Padre João, de acordo com o inciso II

do art. 246 do Regimento Interno, o prazo para discussão de parecer
será de 10 minutos. Como a indicação é considerada matéria
assemelhada ao parecer, V. Exa. tem 10 minutos para discuti-la.

O Deputado Padre João - Encerro, então, Sr. Presidente, essa
discussão. Acatando, desejo sucesso à Sra. Terezinha Marlene Porto
no exercício da função de membro do Conselho Estadual de
Educação, mas na confiança de que ela, ao ter o seu nome aprovado
por esta Casa, faça valer a justiça, sobretudo para com os servidores
dessa área.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Maria

Dolores da Cunha Pinto para membro do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o Deputado Délio
Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, enquanto o processo
não chega, queria aproveitar esse tempo. Estamos falando aqui da
composição dos conselhos, de pessoas indicadas para o Poder
Executivo e o respeito que essas pessoas devem ter aos cargos e à
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comunidade.
Hoje vi esta Assembléia ser desrespeitada: o Sr. Fabrício Torres

Sampaio recebe um convite desta Casa para participar de uma
audiência pública a ser realizada na quinta-feira para tratar de assunto
sobre a rodoviária de Belo Horizonte, patrimônio dos mineiros,
patrimônio do transporte coletivo intermunicipal. Ele responde a esta
Casa dizendo que não comparecerá a essa discussão sobre a
rodoviária, que será transferida “na marra” do Centro para o Bairro
Calafate, dizendo que é assunto de interesse exclusivo do Município
de Belo Horizonte. Ele, na condição de Subsecretário de Transporte,
disse que não virá a esta Casa porque o assunto não interessa ao
Estado. Como não interessa ao Estado se a rodoviária é de Belo
Horizonte? Como não interessa ao consumidor se este se desloca
para todos os rincões deste Estado pagando uma taxa de embarque
que pode chegar a R$6,00? Como não interessa ao Estado se está
entregando a rodoviária para a Prefeitura de Belo Horizonte, que é
patrimônio de todos nós? Portanto, Sr. Presidente, quando se indica
uma pessoa para um órgão executivo, como é o caso dessa pessoa
indicada, supõe-se que haja um respeito a esta Casa, um respeito aos
mineiros.

Assistimos hoje a uma tragédia para a democracia quando vemos a
união de dois partidos da Oposição para atender a interesses que não
conhecemos. É isso que vemos hoje, uma falta de senso crítico, de
idéias críticas daqueles que outrora fizeram oposição ferrenha às
medidas do governo, seja de um lado, seja de outro.

Vejo aqui os servidores expostos a certas práticas que não
conhecerão. O que está sendo prometido para os servidores?
Quantos por cento de aumento? O que está sendo negociado? São
5% retroativos? Vocês estão de acordo? O que percebemos é que os
servidores do Estado, quando não existe oposição, ficam expostos.
Que índice será aplicado no reajuste de vocês? Tenham deste
Deputado um compromisso de apoio à proposta de vocês, e não à
proposta do governo do Estado, porque tanto o IMA quanto o Ipsemg
estão em defasagem salarial. Estarei apoiando a proposta do
representante ou do sindicato de vocês, seja ela qual for, seja qual for
o interesse do Estado, mas preciso saber o que foi negociado e qual o
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índice que interessa a vocês. Contem com nosso apoio.
Sr. Presidente, espero que a Sra. Maria Dolores da Cunha, uma

pessoa respeitada, que está sendo indicada pelo Governador
juntamente com os Srs. Márcio Luiz Bunte de Carvalho, João Víctor
Mendes, Oderli Aguiar, Sílvia Nietsche e outros que vão integrar esse
importante conselho possam, junto àquele colegiado, apresentar
propostas dignas do Estado de Minas Gerais e contribuir para a
melhora da educação. Este Deputado faz parte de um conselho de
criminologia e tem um colegiado que é um fórum permanente de
discussão dos mais importantes problemas da criminologia no Estado
de Minas Gerais. Espero que a Sra. Dolores, juntamente com a Sra.
Terezinha e outros membros daquele conselho possam ali colocar à
disposição da população seus mais profundos conhecimentos na área
de educação.

Chamo a atenção dos Deputados e dos servidores para o fato de
que é preciso que estes Deputados sejam informados corretamente
do que vem ocorrendo nas relações entre aqueles que estão
negociando a pauta de vocês e o governo do Estado, porque
recebemos a informação de que vocês estariam satisfeitos com os 5%
retroativos a partir de janeiro. Se é isso que querem, estou pronto para
votar. Se não for isso, que os senhores deixem claro o que querem.
Se querem que votemos contra os 5%, votaremos contra.

Já entendi o que os senhores querem. Esperamos encontrar uma
saída. É importante nesta hora que os senhores não sejam ludibriados
e tenham o reajuste de que precisam.

Por último, Sr. Presidente, gostaria de encerrar dizendo que, no
caso da rodoviária de Belo Horizonte, em que o Estado está
entregando à Prefeitura aquele terminal, que, por sua vez, repassará a
um particular, sendo o consumidor espoliado, esperamos que essa
ação do Estado e da Prefeitura não signifique prejuízo para o cidadão
de Minas Gerais e para os consumidores que irão embarcar naquele
terminal. Esperamos que o DER ou a Setop prestem a esta Casa as
devidas informações do teor do convênio que está sendo firmado. Não
podemos aceitar que nele o cidadão seja prejudicado e que a Setop
ou o DER aqui não compareçam. É obrigação das autoridades aqui
comparecer e dar esclarecimentos. Dizer que a rodoviária é apenas
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do interesse do Município não corresponde à realidade, não podemos
aceitar esse posicionamento. Vamos exigir que as autoridades
referidas compareçam nesta Casa, sob pena de responderem à
Justiça por seus atos. Exigiremos também que cumpram o que
determina a Constituição: comparecer a esta Casa para prestar
informações. Não serão mais convidadas, mas sim convocadas a dar
informações sobre o que está acontecendo nesse convênio entre o
DER e a Prefeitura de Belo Horizonte.

Que os senhores continuem atentos, não entreguem a guarda,
continuem reivindicando, pois é de interesse dos Deputados que
vocês sejam atendidos corretamente naquilo que reivindicam. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Márcio
Luiz Bunte de Carvalho para membro do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, esclareço aos ocupantes
das galerias que, na verdade, estamos aqui para votar. Não temos, no
entanto, quórum para votação. Temos de garantir o número de
Deputados suficientes aqui para votar.

Não tinha percebido, de fato, a discussão do nome da Sra. Maria
Dolores da Cunha Pinto, a quem saúdo, para compor o Conselho
Estadual de Educação. Trata-se de uma pessoa que tem uma
militância na ação social e, com certeza, garantirá a interação da
política de ação social com a de educação, prestando, assim, um
brilhante trabalho ao Estado de Minas Gerais.

No que tange à pessoa do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho, que
também passa a integrar o Conselho Estadual de Educação, temos a
expectativa, ao aprovar esse nome, de ter na pessoa dele uma grande
contribuição para o aprimoramento dessa política pública. Qualquer
política pública será eficiente, se maior for a participação não só no
planejamento, mas também na execução e no controle dela.

Queremos desejar ao Sr. Márcio Luiz muito êxito. Desejamos que
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seu trabalho seja, de fato, voltado para a criança e para o
adolescente, contribuindo, assim, para que o Estado de Minas Gerais
avance em suas políticas públicas de educação.

Companheira e Deputada Elisa Costa, temos ainda muitas crianças
e adolescentes que não têm acesso a um ensino de qualidade, seja
por deficiência de transporte, seja por existirem ainda, neste Estado,
dentro de uma mesma sala de aula, quatro turmas. O professor tem
de dar para alguns uma lição e, para outros, outra lição. Ainda temos
isso em Minas Gerais. Queremos que o Conselho atenda às
precariedades tanto daqueles que dependem da educação quanto
para os servidores da área.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Saúdo todos os presentes.
Quero contribuir, Deputado Padre João, para com essa sua reflexão
sobre a educação, que necessita de qualidade. Em Minas Gerais,
precisamos implementar, em cada Município, a escola em tempo
integral.

O Conselho Estadual tem papel importante a desempenhar na
aprovação e no acompanhamento da educação em Minas Gerais.
Quando se indicam nomes para esse Conselho, o objetivo é garantir
educação de qualidade em Minas, que faça efetivamente com que as
crianças queiram permanecer nas escolas, para, assim, terem o
direito de aprender. E, para que haja educação de qualidade, é
preciso valorizar os profissionais e os servidores da educação.

Da mesma forma, devem-se valorizar os demais servidores do
Estado de Minas Gerais. Registro a presença dos servidores nesta
Casa, enfatizando que temos de, a cada dia mais, reivindicar que o
governo de Minas Gerais respeite todos os servidores deste Estado.
Registro a luta dos servidores que aqui estão, assim como a de todos
os que por aqui já passaram, como os servidores da saúde e os da
educação; todavia hoje, prioritariamente, registramos a luta dos
companheiros servidores públicos do Ipsemg. Trata-se de uma luta
dura, que queremos considerar.

Para finalizar, Deputado Padre João, quero informar que recebi um
contracheque de uma servidora do Ipsemg, que, após 32 anos de
serviço, recebe R$480,00. Isso é, de fato, um desrespeito. Como
todos sabem, queremos que a aprovação do projeto se dê com
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dignidade, e isso já foi discutido aqui.
Registro a luta dos servidores do Ipsemg como uma luta

fundamental. Esperamos que haja sensibilidade por parte do governo
do Estado para atender às reivindicações dos funcionários desse
Instituto. Estamos nos empenhando nisso. Também estamos lutando
pelos servidores do IMA. Podem ficar tranqüilos quanto a isso. A luta é
fundamental. Obrigada.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado Padre João,
servidores que acompanham os trabalhos da Assembléia, serei breve,
até em razão do tempo. Primeiramente, informo que estamos aqui,
neste Plenário, para votar tanto o Projeto de Lei nº 2.475 quanto o de
nº 2.431, que também está na pauta. Precisamos votá-lo.

Queria falar acerca de uma matéria sobre o Ipsemg.
Na última sexta-feira, dia 11 de julho, saiu uma matéria sobre o

Ipsemg mencionando um reajuste, uma diferença de até 22%. Ora, se
forem 22%, isso deve ser em um Instituto de outro país; não no
Ipsemg de Minas Gerais, cujo projeto trata de um reajuste de apenas
5%.

Queremos reiterar o nosso apelo. Fizemos um acordo para não
bloquear a votação. Votamos, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.475,
para não prejudicar nenhuma categoria. Sabemos que o IMA também
é fundamental, e há um acordo negociado. Mas precisamos chegar a
um acordo, inclusive a um acordo com o Deputado Padre João, no
projeto de organização judiciária. É importante que todo Deputado
seja ouvido nesta Casa, e não apenas alguns. O Deputado Padre
João está aqui presente, e estamos aqui para apoiar e votar todos os
projetos. Precisamos de uma sinalização do governo nesta Casa.

Parabéns, servidores, pela luta. Deixamos claro, para a população
de Minas Gerais, que o reajuste proposto para o Ipsemg é de apenas
5%, e não de 22%. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Agradeço ao Deputado André Quintão por
destacar que a precariedade do Estado inicia-se em relação à falta de
respeito aos servidores das mais diversas repartições. Desde que
entrei nesta casa, enquanto membro da Comissão de Política
Agropecuária, também tenho acompanhado a situação dos servidores
do IMA. Tivemos conquistas em relação a algumas empresas, como a
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própria Emater, mas, lamentavelmente, em outras áreas, não tivemos
nenhum avanço ou conquista.

Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. João

Victor Mendes de Gomes e Mendonça para membro do Conselho
Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome. Em discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, sabemos que não há
qualidade em nenhuma política pública quando o trabalhador dessa
política não é valorizado. Por isso, aqui, também, a presença de todos
do Ipsemg. O que está em pauta é a apreciação dos nomes que irão
compor o Conselho Estadual da Educação. Devem estar atentos a
todos os servidores, de todas as áreas, que haja mais clareza em
relação à educação. Há professores doentes que têm descontos em
seus contracheques sem terem acesso ao médico ou à assistência
médica. Eles, muitas vezes, têm de vir para Belo Horizonte, pois não
têm acesso a muitas áreas de Minas Gerais. Fazemos um apelo ao
outro Conselheiro que está em apreciação, João Victor Mendes de
Gomes e Mendonça, que integrará o Conselho Estadual da Educação,
para que esteja atento à situação dos servidores da educação que
têm o desconto no contracheque para o Ipsemg, mas não têm a
devida assistência.

Isso é como roubar. Como desconto um valor no salário do servidor,
alegando que é para determinada assistência, sobretudo a saúde, e
não garanto o serviço? Os professores que dependem do profissional
da saúde ficam desamparados. Isso é uma grande injustiça.

Ao apreciar aqui o nome do João Victor Mendes de Gomes e
Mendonça, apelamos ao novo Conselho que esteja atento a essas
injustiças, a esse roubo, a esse seqüestro, pelo próprio Estado, do
dinheiro dos servidores. A insegurança do educador na sala de aula
causa angústia e depressão, comprometendo a qualidade dessa
política no Estado. A nossa esperança, com esse novo Conselho, é
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que haja renovação nas atitudes, nos compromissos e seja feito,
portanto, um pacto com a educação de qualidade.

Se o governo de Minas Gerais fosse de fato moderno, teríamos
conselhos em todas as áreas. No caso da agricultura, em que o IMA
está vinculado à Secretaria de Agricultura, teríamos um conselho
paritário, atento a todos os profissionais da área, na Secretaria e nos
órgãos vinculados a ela. O mesmo ocorreria em cada Secretaria. A
Constituição de 88 estabelece abertura para que a sociedade civil
participe da gestão, do monitoramento de todas as políticas públicas.

Agradeço e informo aos cidadãos que vieram aqui, exercendo de
fato a cidadania, reivindicando justos direitos, que estou de licença
médica, doente - não faço nenhuma apelação desta tribuna -, porém,
estou aqui. Não se vota sem quórum. Precisamos ter Deputados aqui
para votar. Não se vota nem sequer requerimento sem quórum. É com
esse intuito que estamos aqui. Vejo outros Deputados aqui também.
Sabemos que alguns estão comprometidos com a justiça, com
políticas públicas de qualidade, com a ética e com a transparência.
Estamos trabalhando. Chegamos aqui às 9 horas e raramente saímos
antes das 21 horas. Estamos discutindo a possibilidade de um
controle social para uma das políticas mais importantes que temos: a
relativa à educação. Reconheço, na engrenagem da máquina pública,
a importância de cada divisão, de cada Secretaria, de cada órgão, de
cada pessoa.

E o PT sempre esteve aberto aos sindicatos, a todos os
representantes dos trabalhadores. Procuramos fazer essa discussão
com o sindicato, porque estamos aqui a serviço do povo mineiro. Não
estamos a serviço de governo. Reconhecemos a independência do
Poder Legislativo, que deve ser um Poder autônomo. A Assembléia
Legislativa não pode ser um apêndice do Executivo. Temos de fazer
valer a Constituição, que dá autonomia a este Poder. É por isso que
queremos justiça, ao valorizar a pessoa do Sr. João Victor Mendes,
novo integrante do Conselho Estadual de Educação.

Gostaria de fazer um apelo, desta tribuna, ao Sr. João Victor, para
que ele esteja atento a todos os aspectos da política de educação.
Atento para aquele jovem do meio rural, que está distante 30km,
40km, 70km das escolas.
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Sr. Presidente, encerro as minhas palavras desejando ao Sr. João
Victor sucesso e êxito. João Victor, esta Casa será parceira do
Conselho Estadual de Educação. Conte com esta Casa, para que
possamos aprimorar essa política em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.
2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para votação e, tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, solicita à Sra. Secretária que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Gláucia Brandão) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a 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 37ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2008

Presidência do Deputado Vanderlei Miranda
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Leitura de mensagem do Governador do Estado - Palavras
do Deputado Jayro Lessa - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras da Sra. Beth Pimenta - Apresentação musical - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Jayro Lessa - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras.
Beth Pimenta, Presidente da Associação das Caminhantes da Estrada
Real - Acer -, e Maria Elvira, Presidente de Honra da Acer; os Exmos.
Srs. Deputado Federal Leonardo Quintão e Marcos Bicalho Santos,
Prefeito Municipal de Bom Jesus do Amparo; a Exma. Sra. Juíza
Olívia Figueiredo, Presidente da Associação dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; e os Exmos. Srs. Eberhard Hans Aichinger,
Presidente do Conselho Deliberativo da Estrada Real; Roberto
Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas, e
Deputado Jayro Lessa, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. ex-

Deputado João Pinto Ribeiro e José Aparecido Ribeiro, Presidente do
Conselho Consultivo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis,
seção de Minas Gerais; das Exmas. Sras. Eleni Cássia Vieira, Diretora
do Museu do Tropeiro; Luciléia Soares Rosa, da revista “Em Foco
Estrada Real”; Raquel Faria, jornalista, representando o jornal “O
Tempo”; Luciana Leão Lara, Defensora Pública, representando o Dr.
Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública;
do Exmo. Sr. Ricardo de Lara Campos, Presidente da Associação
Comercial do Barro Preto - Ascobap -; e das Exmas. Sras. Jeanette
Mazzieiro, membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e
Sandra Coelho, que representa o Programa Espaço Ideal.
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Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear as integrantes da

Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer - pela conclusão
do percurso da Estrada Real, de Diamantina a Paraty (RJ).

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

será interpretado pela cantora lírica Aline Amaral de Castro, membro
do Coral Lírico de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Leitura de Mensagem do Governador do Estado

O locutor - Neste instante, faremos a leitura de mensagem do
Governador do Estado, Aécio Neves. (- Lê:)

“Grata ocasião, esta em que se homenageiam as filiadas da Acer,
que participaram do percurso de Diamantina a Paraty. Realizando
com ânimo essa rota, mostram as denodadas caminhantes a garra da
mulher mineira e o amor às nossas mais queridas tradições.

Parabéns às integrantes da caminhada, que, ao palmilharem a via
de tanta significação para nós, deixaram o rastro da simpatia e da
determinação. Parabenizo também o Deputado Jayro Lessa, com
cumprimentos pelo oportuno requerimento. Aécio Neves da Cunha”.

Palavras do Deputado Jayro Lessa
Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Miranda, neste ato representando o

Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exma. Sra.
Presidente da Acer, Beth Pimenta; Exmo. Sr. Deputado Federal
Leonardo Quintão; Exma. Sra. Maria Elvira, ex-Deputada Federal, ex-
Deputada Estadual, defensora de todas as mulheres e Presidente de
Honra da Acer; Exma. Sra. Presidente da Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, Dra. Olívia Figueiredo; Exmo. Sr. Prefeito de
Bom Jesus do Amparo, Marcos Bicalho; Ilmos. Srs. Vice-Presidente
da Associação Comercial de Minas, Roberto Fagundes, neste ato
representando a entidade; Presidente do Conselho Deliberativo da
Estrada Real, Eberhard Hans Aichinger; senhoras e senhores, boa
noite a todos.

É um prazer estar neste dia homenageando todas vocês,
caminhantes da Estrada Real, mulheres guerreiras que redescobrem
Minas Gerais, passo a passo, com uma determinação que lhes
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garante o título de desbravadoras, mais que merecedoras desta
homenagem que a Assembléia Legislativa presta hoje.

Ao longo de cinco anos de árdua caminhada - de julho de 2003 a
maio de 2008 -, cerca de 80 mulheres percorreram, a pé, mais de
1.000km, deixando sua marca nas diversas localidades por onde
passaram. Em maio deste ano, chegaram ao marco zero da Estrada
Real, em Paraty, no Rio de Janeiro, completando os 1.020km que
fazem parte do Caminho dos Diamantes - de Diamantina a Ouro Preto
- e do Caminho Velho - de Ouro Preto a Paraty. Foram recebidas com
manifestações consagradoras, promovidas não somente pela
Prefeitura local como também pela Associação das Cidades Históricas
de Minas Gerais.

As caminhantes percorreram a mais importante rota brasileira do
Ciclo do Ouro, do séc. XVIII: a estrada desbravada pelos mineradores
nos primeiros tempos e por seus sucessores, para o escoamento da
riqueza, até o final do séc. XIX, quando foi aberta a Estrada União e
Indústria, ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro.

Além de resgatarem o conhecimento histórico, as caminhantes
mostram a importância da Estrada Real para o desenvolvimento
econômico, político e cultural do País. São caminhos que geram
negócios e empregos para várias regiões. Essas mulheres são
especiais não somente porque redescobrem Minas Gerais como
também porque sua sensibilidade lhes permite realizar ações em favor
das comunidades por onde passam, numa forma de agradecimento
pela hospitalidade, carinho e honra com que são recebidas.

As caminhantes trazem à tona um passado glorioso, redescobrindo
a Estrada Real, as riquezas e a cultura mineira, traçando novos rumos
para o meio ambiente, a educação, a saúde e a ação social. Nessa
caminhada não há vencedoras; há vida, coragem, percepção e
trabalho. A bagagem que levam são novas histórias, músicas, sonhos
e experiências, contemplando vários segmentos: turismo, história,
cultura, ecologia, gastronomia, negócios, religião e aventura.

Cientes de que um futuro se constrói com cidadania, respeitam o
aspecto humano e, acima de tudo, os passos que devem ser dados
para que as comunidades sejam melhores quanto à cultura e ao
desenvolvimento local, valorizando os moradores por onde passam,
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em suas crenças, cultura e artesanato, ressaltando a importância da
preservação da natureza.

A iniciativa de instituir-se a Acer é mais que louvável, é o passo que
precisava ser dado para que novos caminhos rumo ao
desenvolvimento do nosso Estado fossem traçados, por meio do
incentivo ao turismo e da valorização da nossa cultura.

Parabéns a essas desbravadoras, que estão no caminho certo, o
qual lhes confere honra, força e sabedoria inerentes às pessoas que
escolhem sempre a melhor estrada. Parabéns, Maria Elvira Salles
Ferreira, essa eterna defensora das mulheres, pela valorização do
turismo por intermédio da prioridade dada à Estrada Real. Parabéns,
empresária Beth Pimenta e Dalva Thomaz, uma das fundadoras,
Presidente e Vice-Presidente da Acer, liderando esse grupo de
mulheres magníficas na busca de novos horizontes, engrandecendo
os caminhos de Minas Gerais. Parabéns, caminhantes da Estrada
Real, que acreditam que uma sociedade mais justa e mais humana se
constrói com a participação de vários atores, por meio de atitudes de
co-responsabilidade. Parabéns e muito obrigado a todos vocês.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Vanderlei Miranda,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega à Sra. Beth
Pimenta, Presidente da Acer, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: “Como a sibipiruna, árvore de
copa frondosa que oferece abrigo e a todos encanta pela sua beleza,
as caminhantes da Estrada Real prestaram inestimável auxílio às
comunidades por onde passaram. Ajudando os mais necessitados,
estimulando a melhoria das condições de vida e valorizando a cultura
local, essas mulheres guerreiras estão divulgando o nome e a história
de Minas Gerais e do Brasil. A homenagem e o agradecimento do
Parlamento mineiro a essas bravas mulheres que completaram os
1.020km dos caminhos reais entre Diamantina e Paraty, espalhando
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as sementes da solidariedade”.
O Sr. Presidente - Convido também o Deputado Jayro Lessa, meu

companheiro neste Parlamento, autor desta homenagem, para que,
juntos, façamos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Beth Pimenta

Boa noite a todos. Senhoras e senhores; queridas caminhantes;
meus filhos Conrado, Samuel e Bernardo; Exmos. Srs. Deputado
Vanderlei Miranda, neste ato representando o Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto
Coelho, muito amigo e querido; Deputado Federal Leonardo Quintão,
colega de chapa do PMDB; minha e nossa querida amiga e
companheira Maria Elvira Salles Ferreira, ex-Deputada Federal e
Presidente de Honra da Acer; Exma. Sra. Olívia Figueiredo,
Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho;
Exmo. Sr. Marcos Bicalho dos Santos, Prefeito de Bom Jesus do
Amparo, que tão bem nos recebeu naquela pequenina cidade, num
frio de 9°C, mas o calor era tanto que nos agasalha mos e nos
aquecemos; Sr. Roberto Fagundes, Vice-Presidente da Associação
Comercial de Minas, neste ato representando a entidade; nosso
querido amigo Eberhard, Presidente do Conselho Deliberativo da
Estrada Real, que tão bem e sempre está ao nosso lado aplaudindo-
nos; Exmo. Sr. Deputado Jayro Lessa, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem, com muito orgulho é mais ou menos da
minha terra, São João Evangelista, pois sei que tem parentes lá.
Agradeço ao Deputado prestar-nos esta homenagem.

Existem momentos em nossas vidas em que sentimos necessidade
ou vontade de mudar. Senti as duas coisas. Pensei, planejei e segui
para o lugar que me pareceu o mais adequado para promover um
encontro com o meu interior, por meio de uma reflexão sobre o que
havia sido a minha vida até aquele momento, um balanço interno e
uma faxina em minha alma. Escolhi o caminho de Santiago de
Compostela, na Espanha, onde renasci e descobri um novo mundo à
minha frente, ao longo dos 850km que percorri a pé em 30 dias. Senti
que jamais seria a mesma. Existia uma Beth antes e surgiu uma
edição melhor de mim, pois resgatei minha auto-estima e meu espírito
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empreendedor.
Ao retornar, recebi vários convites para falar sobre minha

experiência e pude reviver aquela bela e longa caminhada a cada
palestra realizada. Os amigos queriam saber detalhe por detalhe.
Numa conversa dessas com a minha queria Dalva Thomaz, atual
Vice-Presidente da Acer, à época colega do curso de Direito na PUC
Minas, ela ficou fascinada com a minha experiência, segundo ela
inusitada, e ouvia com muito interesse o que eu lhe contava sobre a
caminhada enquanto olhávamos as fotos.

Pouco tempo depois, com o lançamento do Projeto Estrada Real,
feito pelo Governador Aécio Neves, nasceu a vontade de
vivenciarmos uma experiência nova, diferente do dia-a-dia dos
passeios feitos normalmente nas férias. Pouco tempo depois, com o
lançamento do Projeto Estrada Real pelo Governador Aécio Neves,
nasceu de novo aquela vontade de encampar essa idéia.

O meu relato e a novidade do momento, a Estrada Real, onde
também tínhamos uma história, pois ambos temos raízes no Serro,
levou-nos à maravilhosa idéia de fazer a caminhada contemplando a
nossa querida região. Foi assim que começou a história das
caminhantes da Estrada Real. Nosso objetivo maior era despertar a
atenção dos turistas, dos visitantes e da mídia para aqueles caminhos
de Minas, onde estudamos internas no Colégio São Joaquim, de
Conceição do Mato Dentro, dos 10 aos 18 anos de idade.

Com esse gesto, agradecemos àquela cidade acolhedora, alegre,
cativante, que tão bem nos recebeu em nossa adolescência.
Decididas, lápis na mão, começamos a listar os nomes das amigas
que convidaríamos para participar dessa ousada aventura. Cada vez
mais entusiasmadas pelas adesões à nossa idéia, e com o desenrolar
dos acontecimentos, 23 mulheres e 6 homens, guias, jornalistas e
cinegrafistas acreditaram e embarcaram em nossa idéia, tornando-a
realidade. Com nossa caminhada ao longo da Estrada Real,
pretendíamos incentivar as comunidades a organizar-se e aos poucos
ampliar a produção de seus doces, quitutes caseiros e artesanatos,
além de iniciar a transformação de suas velhas fazendas em
pousadas aconchegantes, resgatando sua cultura, seus costumes e
sua religiosidade para receber os esperados turistas com o carinho e
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o aconchego que só se encontram em nossas Minas Gerais.
Algumas colegas que estudaram internas conosco foram as

primeiras convidadas. Iniciamos, então, os convites para que nossas
amigas se juntassem ao grupo para a primeira caminhada feminina na
Estrada Real. Mulheres com idade entre 30 e 65 anos, algumas das
quais especialistas em saúde, educação, meio ambiente, dispuseram-
se a fazer palestras nas comunidades em que passássemos.

Partimos da Praça da Liberdade em 4/7/2003 para a pequena
cidade de Bom Jesus do Amparo, em direção a Conceição do Mato
Dentro, mais precisamente ao Distrito de Córregos. Assim nasceu o
grupo organizado de mulheres que hoje constitui as Caminhantes da
Estrada Real. Começou aí uma caminhada de aventura, descobertas,
alegrias, sabores, cores, cheiros, tombos - não é, Dalva? -, dores,
meditação, muito esforço, superação, solidariedade, amizade,
reencontros e muita paixão. Uma verdadeira caminhada real. Temos
mães e avós entre nós, e a idade, antes de ser um empecilho, tem
sido um desafio.

O objetivo primeiro de andar em companhia de velhas amigas foi
dando lugar a um sentimento de cidadania, mineiridade e
solidariedade, despertado em nós durante todos esses anos. Como
passar indiferentes por comunidades tão carentes, com um povo
bondoso, hospitaleiro e cheio de esperança na Estrada Real?

Nossa consciência de cidadã falou mais alto, e lá fomos, num gesto
afetuoso, fazer palestras em escolas, doações de cadeiras de rodas,
livros, material didático, cobertores, sabonetes, e conversar com as
pessoas nas janelas, nas praças, nas fazendas, mostrando-lhes a
importância da Estrada Real para o desenvolvimento local. As belezas
naturais e culturais, as tradições, as festas religiosas, os congados,
folia de reis, artesanato, culinária deveriam ser preservados e
mostrados para quem ali passasse, pois essa é a história do povo
mineiro, hospitaleiro como nenhum outro. A nossa história. Com essa
filosofia de ajudar a construir um presente melhor, lá fomos nós, passo
a passo, vendo o dia amanhecer e anoitecer, levantando às 5 horas
da manhã, num frio de 9ºC.

Este ano, em maio, iniciamos a caminhada em direção a Paraty. Do
alto da Serra da Bocaina, Paraty descortina seus encantos naturais,
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casarões coloniais, para encanto de todas nós. Até hino fizemos para
essa cidade desejada, onde Minas está presente nas montanhas, nos
casarões e nas igrejas barrocas, lembrando Ouro Preto, Diamantina,
Congonhas, patrimônios mineiros culturais da humanidade. Lá
também está nosso ouro, nosso artesanato, nossa decoração,
lembrando nossa Tiradentes e Bichinho, de tanto orgulho e encanto.
Depois de muitas subidas e descidas, com um grupo de 80 mulheres
obstinadas, chegamos finalmente aonde tudo começou: Paraty.

Em 21 de maio deste ano, completamos os 1.185km de Diamantina
a Paraty, chegando ao marco zero naquela cidade. Nesses cinco anos
percorremos vários caminhos. Percorremos também, logicamente, o
Caminho dos Diamantes - de Diamantina a Ouro Preto - e o Caminho
Velho - de Ouro Preto a Paraty. Para comemorar, a Associação das
Cidades Históricas de Minas se juntou a nós, e o Prefeito Toninho
Timbira, seu Presidente, foi peça fundamental, preparando uma
mostra cultural com diversas apresentações: Congado Nossa Senhora
do Rosário, do Serro; oficinas de confecção de tapetes de rua e
escultura de madeira, de São João del-Rei; oficinas de ervas
medicinais e de doces de Minas, de Santa Bárbara; concerto de cravo,
de Itabirito; grupos de seresta e Teatro Oskindo, de Mariana;
apresentação da Banda Santa Cecília, de Sabará; apresentação da
Corporação Musical de Itanhandu, encantando a todos que lá
estavam.

Tomamos Paraty por cinco dias. Invadimos igrejas, praças, casarões
e bares com nossa cultura, nossa alegria e nossa afetividade. Diva
Dorothy, nossa companheira, lançou seu quinto livro, “Estrada Real de
Flor e Fogão”, deixando um legado de cultura.

Fizemos bonito. Mais do que isso, exaltamos Minas Gerais.
Mostramos nossos valores culturais e humanos. O povo se encantou:
“Meninas, vocês trouxeram a alegria para nossa cidade neste feriado.
Voltem mais”. A cada cumprimento desse, a lágrima marejava os
olhos, a emoção invadia nossos corações.

Uniformizadas, camisa de gala, como hoje, vimos desfilar por toda a
cidade nossa história, a história de Minas nas manifestações culturais
que ali se apresentavam. O desfile da Escola de Design de Moda, da
Fumec, preparado pela caminhante e professora Gabriela Torres,
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acompanhado pelas apresentações do Museu do Tropeiro, da Diretora
Eleni, também caminhante, trouxe para o presente, numa leitura
contemporânea, a moda dos 400 anos da Estrada Real. O povo se
emocionou porque os modelos, jovens ainda, eram daquela terra, e
fechamos a mostra cultural com o hino “Paraty, Vim Caminhando”,
composição do poeta Wander Safe.

Consegui fazer com que Minas fosse a grande atração de uma
badalada praia do litoral carioca, que só durante o feriado de Corpus
Christi recebeu mais de 20 mil turistas. Nada disso seria possível se
não tivéssemos o carinho de pessoas como nossa Presidente de
Honra, Maria Elvira Salles Ferreira, que, nas primeiras caminhadas,
colocou seu motorista Reinaldo e sua “van” à nossa disposição, como
carro de apoio. Eberhard, do Instituto da Estrada Real, conseguiu que
a Fiemg patrocinasse nosso uniforme, criado sem nenhum ônus pela
grande “designer” Ângela Dourado. A Sala Dois Vídeo, por seu
Diretor, Carlos Gabrich, filmou o primeiro trecho de nossa caminhada.
A Copasa, a Kero Coco e a Mate Couro matam nossa sede e nos
hidratam pelo caminho. A Drogaria Araújo cicatriza nossas feridas. A
FAZ Comunicação, por seu Diretor Helinho Faria - um “gentleman”,
sempre educado, sempre calmo, bem o contrário do que eu sou, pois
não sei se falo, se continuo, se paro - desenvolveu todos os “folders”
com o apoio desta Casa.

À Secretaria de Turismo nosso agradecimento por ter viabilizado a
alimentação dos grupos culturais das cidades históricas em Paraty.
Sandra Coelho nos faz famosas com seu programa de televisão, e a
imprensa nos eterniza, divulgando nosso trabalho e o turismo de
Minas. Aos Prefeitos que nos recebem com solenidade e festa, nosso
afeto. Nossas Diretoras, Prisce, Elvira Guimarães, Francisca Lessa,
Deborah, Izabel, obrigada pelo trabalho que desenvolvem: vocês
fazem o sonho acontecer. Essa experiência inédita nos faz acreditar
que nossa atitude colabora com o governo de Minas e com todos
aqueles que acreditam no projeto Estrada Real e no turismo como
fator de desenvolvimento econômico, social e cultural para Minas
Gerais e, principalmente, para as comunidades que vivem ao longo
desse percurso. Já somos chamadas de “Embaixadoras do Turismo
de Minas”. Exemplo ímpar de mineiridade, de 80 mulheres que não
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desistiram diante de inúmeros obstáculos, fizemos bonito. Mais do que
isso, exaltamos Minas, mostrando nossos valores culturais e
humanos.

Por tudo isso, hoje é uma noite histórica e emocionante para nós,
caminhantes da Estrada Real. Esta noite marca o reconhecimento do
Estado de Minas Gerais a um grupo de mulheres, filhas desta terra,
que transformou um sonho numa grande caminhada real.

Agradecemos ao Deputado Jayro Lessa, que tanto nos ajuda
enviando nossas doações para as cidades. Quando lá chegamos,
todos estão à nossa espera, como se autoridade fôssemos, para
agradecer as doações que, junto a nossos amigos, conseguimos
reunir e enviar à casa da nossa querida caminhante Chica Lessa,
responsável pela ação social, por distribuir as doações nas cidades
carentes. A você, Deputado Jayro Lessa, o nosso muito obrigado. Ao
Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e aos demais Deputados
desta Casa, obrigada pelo reconhecimento do governo e do povo
mineiro.

Meninas, vocês brilharam, cada uma com seu talento de mulheres
caminhantes. Minas veio encantar-se e encantou: “Eh trem bom,
vamos navegar na beleza deste mar...”. Obrigada, caminhantes, por
abraçarem esse sonho, sonho hoje de todas nós. Muito obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir e cantar o “Hino das

Caminhantes”, com acompanhamento ao violão pelo compositor
Wander Safe, e, ao fundo, no telão, teremos a apresentação de fotos
da Estrada Real. Logo em seguida ouviremos o “Hino a Paraty”,
também interpretado pelo compositor Wander Safe.

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

Sra. Beth Pimenta; Sr. Deputado Federal Leonardo Quintão,
companheiro do PMDB; Sras. ex-Deputada Federal Maria Elvira,
também nossa companheira do PMDB; Olívia Figueiredo; Srs. Marcos
Bicalho Santos; Roberto Fagundes; Eberhard Hans Aichinger;
Deputado Jayro Lessa; senhoras e senhores, telespectadores da TV
Assembléia, a Acer, mais que uma simples congregação de mulheres
que praticam o gosto pelas longas caminhadas, tornou-se um louvável
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exemplo de cidadania. O grupo, liderado, entre outras dinâmicas
personalidades, por Beth Pimenta e Dalva Thomaz, reunindo mineiras
de diversas faixas etárias, além de um convívio alegre e democrático
explorando os diferentes caminhos que integram a Estrada Real,
promove não apenas o turismo e a cultura, mas, sobretudo, a
integração e a solidariedade com os habitantes locais.

Da experiência de cada caminhante podem as diversas
comunidades aprender sobre hábitos de saúde que melhoram sua
condição de vida, ou são então incentivadas a aperfeiçoar seu
artesanato ou a preservar o meio ambiente. Como motivação para
cada jornada, há um trabalho em prol da valorização e da preservação
do patrimônio histórico, cultural e natural das diversas localidades sob
a influência da Estrada Real.

Essa notável ação de voluntariado inclui também a doação de
remédios, alimentos e agasalhos distribuídos aos mais carentes com a
participação dos próprios agentes sociais das comunidades. Mudando
para melhor a vida de muitos, essas bravas mulheres já são recebidas
com festas por onde quer que passem. Afinal, trazem educação,
informação e um carinhoso olhar para o próximo. A Acer certamente
transformou a vida de suas fundadoras e de todas as outras que vêm
se agregando a essa prática que reúne lazer, conhecimento e
atividades socioeducativas.

Comemorar a existência desse grupo representa para a Assembléia
Legislativa não só um reconhecimento pela generosa contribuição aos
nossos valores culturais, mas a propagação de um exemplo a ser
replicado. Que venham novas caminhadas por Minas e pelo Brasil,
unindo diferentes gerações para que um maior número de pessoas
compartilhe seus saberes e suas experiências. Muito obrigado e
parabéns a todas.

Antes do encerramento, registro a presença do Deputado Federal
Fábio Ramalho e também da já citada Dalva Thomaz, nossa
companheira do PMDB de Dom Joaquim, perto do Serro, conforme
Maria Elvira fez questão de frisar.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
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convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 15, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 15/7/2008.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
MENSAGEM Nº 256/2008

Belo Horizonte, 16 de julho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2.431/2008, publicado no Órgão Oficial dos Poderes do
Estado - Minas Gerais, em 3 de junho de 2008. O referido Projeto de
Lei altera as Leis nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998, nº 14.695,
de 30 de julho de 2003, nº 15.302, de 10 de agosto de 2004, nº
15.304, de 11 de agosto de 2004, nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005, e nº 16.190, de 22 de junho de 2006.

A emenda propõe reajuste de 5% (cinco por cento), com vigência a
partir de 1º de janeiro de 2008, para as tabelas de vencimento básico
das carreiras de Auxiliar Geral de Seguridade Social, Assistente
Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão de Seguridade
Social, pertencentes ao Instituto de Previdência dos Servidores
Militares - IPSM. Com essa medida, o Governo confere tratamento
isonômico aos servidores de todas as carreiras do Grupo de
Atividades de Seguridade Social, tendo em vista que o Projeto de Lei
nº 2.475/2008 prevê reajuste das tabelas de vencimento básico do
IPSEMG, com o mesmo percentual e a mesma data de vigência
previstos na emenda ora encaminhada.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão de emenda ao Projeto de Lei nº
2.431/2008.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008
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Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº
2.431/2008:

“Art. ... - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º
de janeiro de 2008, os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras de Auxiliar-Geral de Seguridade Social, Assistente Técnico
de Seguridade Social e Analista de Gestão de Seguridade Social, de
que tratam os itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961,
de 30 de dezembro de 2005.””

- Publicada, fica a Mensagem em poder da Mesa, aguardando a
inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
REQUERIMENTO

Do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita seja o Projeto de
Lei nº 2.317/2008 apreciado, no 2º turno, pela Comissão de
Fiscalização Financeira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 959/2007

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 dos Usuários do Serviço de
Saúde Mental de João Monlevade- Assume , com sede no Município
de João Monlevade.

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 959/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de João
Monlevade, entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade
desenvolver atividades sociais, culturais e desportivas que possam
congregar seus associados em ambiente de cordialidade e
descontração, além de defender seus interesses junto à sociedade e
aos poderes públicos.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de



1166

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 959/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.460/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos da Praça
Santa Rita de Sabará, com sede no Município de Sabará.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.460/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Artesãos da Praça Santa Rita de Sabará, que tem
como finalidade prestar assistência aos artesãos locais, defendendo
seus interesses e direitos e encaminhando suas reivindicações às
autoridades competentes.

Promove feira de artesanatos, aos domingos e feriados, na Praça
Santa Rita, além de cursos, pesquisas e exposições, com o intuito de
valorizar e difundir a produção artesanal local.

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

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

nº 1.460/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.443/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Centro de
Desenvolvimento da Criança, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

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 2.443/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária Centro de Desenvolvimento da Criança, com
sede no Município de Ribeirão das Neves, que tem por finalidade
promover o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores de sua
área de abrangência.

Para a consecução desse objetivo, ampara crianças de 4 meses a 6
anos, do Bairro Cruzeiro e adjacências, em regime de semi-internato,
oferecendo-lhes abrigo, assistência, alimentação, higiene, lazer e
educação compatíveis com sua idade, colabora com o Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente, recebendo temporariamente os
menores por ele indicados e promove projetos para a efetiva
promoção e proteção da vida individual e coletiva da infância e da
adolescência junto a suas famílias.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição
merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.443/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.446/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação do Movimento dos Sem-
Casa de Bela Vista de Minas, com sede no Município de Bela Vista de
Minas.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça 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 2.446/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação do Movimento dos Sem-Casa de Bela Vista de Minas,
que tem como finalidade lutar pelos direitos das pessoas sem
moradia, em conjunto com outros segmentos da sociedade, em busca
de melhorias para sua qualidade de vida e garantindo-lhes a
participação nos projetos de política urbana municipais.

No âmbito da assistência social, combate a fome e a pobreza por
meio da distribuição de alimentos e agasalhos, incentivo ao plantio de
árvores frutíferas e hortas comunitárias, promove campanhas em
defesa da proteção do meio ambiente e constrói moradias populares.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1 tem como objetivo acrescentar no
art. 1º da proposição o nome do Município sede da entidade.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição
merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.446/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.459/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Promoção e
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Incentivo aos Grupos de Produção Alternativa de Minas Novas –
Ascopi –, com sede no Município de Minas Novas.

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 2.459/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Promoção e Incentivo aos Grupos de
Produção Alternativa de Minas Novas, que tem por escopo apoiar os
grupos de produção alternativa locais por meio da preservação do
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável dos segmentos
envolvidos.

Assim, implementa ação permanente em prol do uso
ecologicamente sustentado do meio ambiente, visando à satisfação
das necessidades básicas, presentes e futuras, de seus associados.

Nesse sentido, organiza grupos de produção nos ramos de corte e
costura, artesanato, informática, apicultura e outros, aperfeiçoando
seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade dos produtos,
aumentar a produção, melhorar a renda familiar e as condições de
vida. Além disso, incentiva o cultivo de alimentos básicos, promove a
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho e facilita o
escoamento e a comercialização da produção.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição
merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.459/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.460/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Associação dos Servos Bom Pastor,
com sede no Município de Guaxupé.

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 2.460/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Servos Bom Pastor, com sede no Município de
Guaxupé, que possui como finalidade precípua a prática da
assistência social e da promoção humana, trabalhando para valorizar
o indivíduo e a comunidade.

Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo as pessoas mais
carentes, em especial os dependentes químicos e desabrigados.

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

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

nº 2.460/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.461/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a instituição denominada Cáritas
Diocesana de Janaúba - CDJ -, 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 2.461/2008 pretende declarar de utilidade pública
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a instituição denominada Cáritas Diocesana de Janaúba, que tem
como finalidade precípua realizar obras e ações para a melhoria da
qualidade de vida da população local, especialmente a mais carente.

Assim sendo, desenvolve atividades de assistência social,
educacional e cultural, combate a fome e a pobreza, atua na
prevenção de acidentes, no socorro imediato e na reabilitação de
grupos sociais em situação de emergências, orienta sobre a
preservação do meio ambiente, publica livros, revistas e boletins
abordando assuntos de interesse da comunidade e celebra convênios
com órgaos públicos e privados 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 2.461/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.465/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Federação Municipal das
Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá – Femac –,
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 2.465/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Federação Municipal das Associações Comunitárias dos Bairros e
Distritos de Ubá, que tem como finalidade precípua congregar as
associações de moradores dos bairros, distritos e favelas, visando à
melhoria da qualidade de vida da população local.
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Assim sendo, promove atividades educacionais, culturais,
esportivas, recreativas e sociais; presta assessoria nos assuntos de
natureza jurídica, contábil e administrativa; realiza palestras, debates
e encontros para discutir assuntos de interesse das comunidades;
mantém intercâmbio com a Federação das Associações de Moradores
do Estado de Minas Gerais; atua na promoção da ética, da cidadania,
dos direitos humanos e de outros valores universais.

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

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

nº 2.465/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.466/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral, com sede no Município de
Botelhos.

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 2.466/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral, com
sede no Município de Botelhos, que tem como finalidade precípua
congregar órgãos e pessoas interessadas em defender as demandas
dos moradores locais.

Assim sendo, desenvolve atividades educacionais e de lazer, presta
serviços assistenciais, mobiliza os associados para participar de suas
iniciativas de interesse social e fomenta a solidariedade entre eles e a
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comunidade.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.466/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.487/2008

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 a Associação Cristã Shekinah – ACS
–, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.487/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Cristã Shekinah, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem como finalidade precípua realizar obras e ações
para a melhoria da qualidade de vida da população local, na área de
sua atuação.

Com esse propósito, desenvolve atividades culturais, esportivas,
educacionais e de lazer, instala e administra orfanatos, creches e
casas de recuperação, presta assistência odontológica e médica às
pessoas de baixa renda, combate a fome e a pobreza e orienta sobre
a preservação do meio ambiente.

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

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

nº 2.487/2008, em turno único.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.508/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de São Domingos, com sede no Município de São Francisco.

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 2.508/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Domingos,
com sede no Município de São Francisco, que tem como finalidade
precípua promover ações que visem melhorar a qualidade de vida dos
habitantes locais.

Na consecução de seus propósitos, dá proteção à saúde da família,
da gestante, da infância e do idoso, promove campanhas de
prevenção a doenças transmissíveis ou infecto- contagiosas, combate
a fome e a pobreza, visa à integração de seus associados no mercado
de trabalho pela oferta de cursos profissionalizantes, orienta sobre a
preservação do meio ambiente, desenvolve atividades nas áreas da
cultura e do esporte e habilita pessoas portadoras de deficiência.

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

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

nº 2.508/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.569/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.569/2008, de autoria do Deputado Juninho
Araújo, tem por escopo seja instituído o Dia da Empregada
Doméstica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2008 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 2.569/2008 tem por finalidade instituir o Dia da

Empregada Doméstica, a ser celebrado anualmente no dia 25 de
junho.

Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias sobre
as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União; e o art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as competências que não
lhes sejam vedadas pelo texto constitucional. Como a instituição de
data comemorativa não se encontra relacionada entre as de iniciativa
privativa da União ou do Município, o Estado membro pode legislar
sobre o assunto.

Ademais, a Constituição mineira ao enumerar, em seu art. 66, as
matérias legislativas 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 referência à consubstanciada na
proposição sob comento. Portanto, a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso
em questão.

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

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.569/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento
Rodrigues - Délio Malheiros - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 536/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe

dispõe sobre o uso de equipamentos de raios X nas penitenciárias
estaduais.

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação
da matéria na forma desse Substitutivo.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o inciso VII do art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo instituir a obrigatoriedade

da instalação de equipamentos de raios X nas penitenciárias
estaduais. Pretende-se, com a medida, aprimorar o controle da
entrada de materiais nas referidas unidades carcerárias, mormente
aqueles perniciosos para a execução penal, tais como armas,
telefones e drogas.

Segundo o autor, o ingresso clandestino de materiais e substâncias,
como armas, drogas e telefones celulares nas penitenciárias do
Estado vem permitindo aos detentos continuar a participar de ações
criminosas de dentro da penitenciária. Isso tem causado graves
problemas de segurança pública e contribuído para a frustração da
execução penal.

Tal situação exige um controle mais efetivo da entrada de visitantes,
como propõe o projeto. Especialistas em questões carcerárias
afirmam que a forma mais adequada de monitoramento da entrada de
visitantes em presídios é o uso de equipamento de raios X, tal como a
empregada, por exemplo, em aeroportos.

A Lei nº 12.492, de 1997, que dispõe sobre o sistema de revista nos
estabelecimentos prisionais do Estado, prevê que todo visitante que
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ingressar em estabelecimento prisional será submetido a
procedimento padronizado de revista, com exceção das pessoas
relacionadas no parágrafo único de seu art. 2º. Além desse
procedimento, a lei citada prevê que todo visitante, sem exceção, será
submetido ao exame de detecção de metais.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo no 1,
que adequa o texto à melhor técnica legislativa, indo ao encontro do
princípio da consolidação das leis.

A Comissão de Segurança Publica, por sua vez, ressaltou que o
ingresso de objetos indesejados nas penitenciárias é questão que tem
sido levantada em diversos estudos e pareceres, sendo certo que
algumas unidades da Federação já possuem lei que obriga a
instalação do equipamento de raios X em seus estabelecimentos
prisionais. Paralelamente, encontra-se em tramitação no Congresso
Nacional um projeto de lei nesse mesmo sentido, de autoria do
Deputado Federal Carlos Nader.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbice à aprovação
do projeto na forma do citado Substitutivo nº 1, porquanto há a
previsão, em seu art. 2º, de que os custos advindos de compra e
instalação dos ditos equipamentos serão suportados pelo Fundo
Penitenciário Estadual, de que trata a Lei nº 11.402, de 14/1/94.

Em consulta realizada no Banco de Dados - Siaf - constatamos a
alocação, pela Lei Orçamentária do exercício de 2008, de
R$1.020.000,00 para o citado fundo, tendo sido executada, até
9/7/2008, a quantia de R$299.205,14.

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

Projeto de Lei nº 536/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.130/2008

(Novo relator, nos termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº
2.130/2008 “veda o assédio moral no âmbito da administração pública
direta e indireta do Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
bem como a esta Comissão de Administração Pública, para receber
parecer, nos termos regimentais.

Rejeitado o parecer do relator, em reunião desta Comissão realizada
em 8/7/2008, foi designado novo relator para emitir parecer,
consoante o disposto no art. 138, § 3º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva coibir, no âmbito da administração

pública direta e indireta dos Poderes do Estado, o assédio moral,
prática que submete o trabalhador a procedimentos que impliquem
violação da dignidade ou que o sujeitem a condições de trabalho
humilhantes ou degradantes.

Para os fins da proposição, considera-se assédio moral “toda ação,
gesto ou palavra que, praticados por agente público, no exercício
abusivo de autoridade legalmente conferida, vise a atingir a auto-
estima e a integridade psicofísica de servidor ou militar, com prejuízo
de suas competências funcionais”.

Após proceder à formulação legal do que seria o assédio moral, nos
termos mencionados, a proposição passa a discriminar algumas
situações específicas, próprias de ambiente de trabalho, e que se
enquadram no conceito mais genérico.

Ao servidor acusado de assédio moral, o projeto assegura o direito
de ampla defesa no processo de apuração das acusações que lhe
forem imputadas, sob pena de nulidade.

Quanto às penas cabíveis, a proposição prevê a advertência, com
possibilidade de conversão em freqüência obrigatória e regular em
programa de aprimoramento de comportamento funcional, a
suspensão, que pode ser convertida em multa correspondente à
metade do dia trabalhado, e a demissão, conforme forem as
circunstâncias do caso concreto.

Portanto, a proposição institui novos ilícitos administrativos, cria
sistema de penalidades, estabelece normas procedimentais e impõe
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programas de aprimoramento de comportamento funcional, medidas
que, a toda evidência, haveriam de partir de projeto de autoria do
Governador do Estado, chefe maior da administração pública
estadual.

Com efeito, projeto que verse sobre matéria tipicamente qualificada
como regime jurídico de servidores, o qual se consubstancia no
conjunto de princípios e regras relativos a deveres, direitos e
responsabilidades dos servidores públicos, deve ser proposto pelo
Governador do Estado, segundo o disposto, de modo inequívoco, no
art. 66, III, “c” da Carta Estadual. Ressalte-se, ainda, que tal matéria
há de ser tratada em lei complementar, por força de comando
expresso da mesma Carta, constante em seu art. 65, § 2º, III. Vê-se
que essa exigência constitucional não foi observada pelo autor da
proposição, que a apresentou sob a forma de projeto de lei, e não de
projeto de lei complementar.

Vale lembrar que a regra instituidora de reserva de iniciativa se
qualifica como corolário do princípio da separação dos Poderes, pedra
de toque de nosso sistema jurídico-constitucional. Dito de modo mais
expresso: violar a regra de iniciativa privativa é violar o princípio da
separação dos Poderes.

Cumpre dizer que, na legislatura passada, foi apresentado o Projeto
de Lei Complementar nº 13/2003, com conteúdo análogo ao do
projeto em exame. Afora a circunstância de ter sido apresentado sob a
forma de projeto de lei complementar, atendendo, nesse particular, à
exigência constitucional, tal proposição violava, também, a regra de
iniciativa, visto ter sido apresentado por parlamentar, ofendendo, por
conseguinte, o princípio da separação dos Poderes. Por ocasião de
seu exame pela Comissão de Constituição e Justiça, esse foi o
argumento decisivo para a caracterização da antijuridicidade da
proposição.

No seu parecer, o referido órgão colegiado trouxe à colação a
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - relativa à Ação Direita
de Inconstitucionalidade nº 1.391-SP, proposta pelo Governador do
Estado de São Paulo, em que se declarou a inconstitucionalidade de
lei estadual originária do Legislativo, com inobservância da regra de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Eis a passagem transcrita
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no parecer:
“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do

Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva,
traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência
reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar,
de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo
eventualmente editado. (Publicado no ‘Diário da Justiça’ de 28/11/97.
Relator: Ministro Celso de Mello.)”

Cumpre dizer que, no Estado de São Paulo, foi editada lei com
conteúdo análogo ao do projeto em tela, a despeito de o Governador
ter oposto veto total ao projeto. Diante da rejeição do veto e da
conseqüente edição da lei, esta foi objeto de ação direta de
inconstitucionalidade, com pedido de liminar consistente na
suspensão de sua eficácia jurídica, a qual foi concedida pelo STF.

Da mesma forma, no Estado do Rio Grande do Sul, foi aprovada lei
semelhante, que foi igualmente impugnada judicialmente, na via da
ação direta de inconstitucionalidade.

Em face das considerações expendidas, resulta claro que o projeto
em exame não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

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

2.130/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos

Sávio - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.620/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o Projeto de Resolução nº 2.620/2008 “altera os arts. 4º e 5º
da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de
Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa,
dispõe sobre a atualização dos débitos oriundos da celebração de
transação judicial e acordo extrajudicial de que tratam a Resolução nº
5.216, de 12/8/2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007,
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e dá outras providências”.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/7/2008 e tramitando em

regime de urgência, foi o projeto distribuído à Mesa da Assembléia
para, nos termos do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A proposta em epígrafe objetiva alterar os arts. 4º e 5º da Resolução

nº 5.214, de 2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa. Pretende, também, atualizar os
débitos oriundos da celebração de transação judicial e acordo
extrajudicial de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e o
art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007.

Segundo informado na justificação da matéria, as mudanças visadas
na Resolução nº 5.214, de 2003, decorrem da necessidade de efetuar
pequenos ajustes no sistema de carreira dos servidores da
Assembléia Legislativa.

O primeiro desses ajustes consiste na padronização do período
aquisitivo - um ano - para obtenção da progressão nas classes das
carreiras. A medida, certamente, haverá de propiciar mais igualdade
de oportunidades a todos os servidores de carreira, sem distinção de
período aquisitivo, o que redundará na melhoria da qualidade dos
trabalhos legislativos. A Emenda à Constituição nº 19, de 4/6/98, ao
explicitar a eficiência como princípio constitucional da administração
pública, impõe ao Estado o dever de implantar e desenvolver uma
efetiva política de qualificação do servidor.

O segundo desses ajustes diz respeito à situação do servidor que é
titular de cargo integrante da carreira prevista no inciso I ou no inciso
III do “caput” do art. 3º da Resolução nº 5.214, de 2003. A esse
servidor, está sendo atribuída a faculdade de optar por seu
reposicionamento na carreira prevista no inciso II ou no inciso IV do
mesmo artigo, respectivamente. A opção deverá ser feita de forma
expressa e irretratável, nos termos de regulamento, e o
reposicionamento se dará no mesmo padrão de vencimento em que o
servidor estiver posicionado.

É importante deixar claro que, não obstante as alterações sugeridas,
ficam mantidos todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº
5.214, de 2003, para o desenvolvimento na carreira, quais sejam a
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escolaridade, a conduta disciplinar, a freqüência, a avaliação
individual de desempenho, o aprimoramento profissional e o resultado
setorial. Ficam também preservados os critérios considerados para a
avaliação de desempenho individual: assiduidade, pontualidade,
iniciativa, produtividade, responsabilidade, disponibilidade e dedicação
ao trabalho.

Com efeito, as alterações relativas à carreira são singelas e têm o
condão de zelar pela eqüidade entre os agentes da Casa. Mérito,
responsabilidade, envolvimento com o trabalho, capacidade de
contribuir para o alcance das metas da Assembléia Legislativa
continuam a ser os princípios que norteiam a progressão do servidor
do Legislativo mineiro.

Outra providência que figura no projeto em exame é a atualização
dos débitos oriundos da celebração de transação judicial e acordo
extrajudicial previstos na Resolução nº 5.216, de 2004, e no art. 5º da
Resolução nº 5.305, de 2007. Objetiva-se, tão-somente, a reposição
das perdas decorrentes da inflação acumulada no período relativas
aos débitos provenientes da conversão de vencimentos e proventos
em Unidade Real de Valor - URV.

Como é sabido, em decisão da Mesa da Assembléia Legislativa
proferida em 2/7/2002, reconheceu-se aos servidores da Casa o
direito de receber a diferença decorrente da conversão dos
vencimentos percebidos em abril de 1994 em Unidade Real de Valor -
URV. Foi autorizada a incorporação do percentual de 11,98% à tabela
de vencimentos dos servidores da Assembléia Legislativa a partir de
1º/7/2002. Todavia, o saldo devedor apurado nos termos da
Resolução nº 5.216, de 2004, e do art. 5º da Resolução nº 5.305, de
2007, foi pago sem que houvesse a atualização monetária. À época,
definiu-se a aplicação do índice correspondente a 0,25% a.m. ao
saldo devedor, conforme as regras estatuídas nas resoluções em
referência.

A proposta em estudo estabelece que, no cálculo da atualização
monetária, se a variação mensal do índice da Tabela de Fatores de
Atualização Monetária da Corregedoria do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais for maior que o índice de 0,25% a.m., será aplicado o
índice da referida Tabela ao saldo devedor oriundo da Resolução nº
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5.216, de 2004, e do art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007. O projeto
consigna, também, que a quitação dos débitos porventura apurados
será realizada em parcelas mensais, de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira da Assembléia Legislativa, e que cabe aos
ordenadores de despesa a fixação do valor da parcela mensal. Além
disso, nos termos da Lei Federal nº 6.899, de 8 de abril de 1981, na
execução de títulos de dívida líquida e certa, a correção monetária
será calculada a contar do respectivo vencimento, tal como se
pretende praticar na proposta em estudo. Segue-se, portanto, à risca
não só o que dispõe a legislação brasileira, mas também as decisões
dos tribunais pátrios.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.620/2008, no 1º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 26/2007

(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em

epígrafe “altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001,
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais”.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, destacados e
aprovados o art. 30 do projeto original e a Emenda nº 90, apresentada
em Plenário, retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer
para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, I,
do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia
16/07/2008, foram acatadas sugestões de emendas dos Deputados
Sargento Rodrigues, Dinis Pinheiro, Domingos Sávio, Deiró Marra,
Fahim Sawan, Padre João, Agostinho Patrus Filho, Célio Moreira,
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Durval Ângelo, Eros Biondini, Elmiro Nascimento e Lafayette de
Andrada, dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer,
nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Em anexo, a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
O projeto sob comento visa a alterar a Lei Complementar nº 59, de

2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado, no
escopo de aperfeiçoar o exercício da função judicante no Estado. A lei
de que se cogita reveste-se de grande importância para o poder
público e os jurisdicionados, uma vez que contém um conjunto de
princípios e regras que balizam o funcionamento e a organização dos
órgãos jurisdicionais encarregados da aplicação da lei ao caso
concreto. Nesse contexto, é característico das normas dessa natureza
estabelecer o quantitativo de Juízes de Direito e das comarcas
existentes no território do Estado, os deveres, as obrigações e as
prerrogativas dos magistrados, o funcionamento dos Juizados
Especiais e da Justiça Militar, a par de outras disposições.

As principais inovações da proposição original foram devidamente
destacadas nos pareceres das comissões permanentes por ocasião
do exame da matéria no 1º turno. Ao ensejo, parece-nos oportuno
ressaltar que o Poder Judiciário brasileiro passa por um conjunto de
mudanças voltadas para a celeridade no julgamento dos processos,
visto que a morosidade da Justiça é um dos graves problemas que
afligem diretamente os cidadãos. A Emenda à Constituição da
República nº 45, de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário,
introduziu várias inovações no ordenamento constitucional vigente e
criou institutos jurídicos que visam a atenuar essa tradicional
morosidade. Assim, a norma do inciso LXXVIII do art. 5º da Lei Maior
assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação, seja no âmbito judicial, seja
no âmbito administrativo; a regra do art. 103-A faculta ao Supremo
Tribunal Federal, por meio de decisão de dois terços de seus
membros e após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, a
edição de súmula vinculante em relação aos demais órgãos
jurisdicionais e à administração pública direta e indireta; o art. 103-B
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trata do Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo
controle e a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e
o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o qual pode ser
maior da maior relevância para a efetivação do princípio constitucional
da eficiência.

Ao longo da tramitação do projeto nesta Casa, foram apresentadas
inúmeras emendas alterando o quantitativo de magistrados com vistas
à adequada prestacão jurisdicional no território mineiro, bem como a
transferência de vários municípios de uma para outra comarca, no
intuito de trazer mais comodidade para os cidadãos que necessitam
dos serviços do Judiciário, a par de outras alterações.

Não obstante o considerável número de emendas apresentadas ao
projeto, que culminaram na aprovação do Substitutivo nº 2,
entendemos oportuna a apresentação de algumas emendas ao
vencido.

A Emenda nº 1 propõe nova redação ao “caput” do art. 10 da vigente
Lei Complementar nº 59, de 2001, alterado pelo art. 7º do projeto,
visando a adequar o texto às alterações introduzidas na proposição.

A Emenda nº 2 visa a acrescentar § 3º ao art. 8º da Lei
Complementar nº 59, de 2001, estabelecendo parâmetros objetivos
para a classificação das comarcas de segunda entrância, a fim de
facilitar a interpretação da lei.

A Emenda nº 3 objetiva corrigir vício de redação legislativa previsto
no § 2º do art. 54 do projeto e consiste em suprimir do preceito a
referência do art. 184-B.

A Emenda nº 4 objetiva aperfeiçoar o texto do art. 69 do projeto,
suprimindo do dispositivo a referência ao órgão oficial de imprensa do
Estado, de modo a permitir a divulgação da norma atualizada por meio
da internet.

No intuito de aprimorar o projeto, apresentamos, ainda, as Emendas
nº 5, por sugestão do Deputado Sargento Rodrigues; 6, por sugestão
dos Deputados Dinis Pinheiro, Eros Biondini e Domingos Sávio; 7, por
sugestão do Deputado Deiró Marra; 8 e 9, por sugestão do Deputado
Domingos Sávio; 10, por sugestão do Deputado Fahim Sawan; 11, por
sugestão do Deputado Padre João; 12, por sugestão do Deputado
Agostinho Patrus Filho; 13, por sugestão do Deputado Célio Moreira;
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14, por sugestão do Deputado Durval Ângelo; 15, por sugestão do
Deputado Domingos Sávio; 16, por sugestão dos Deputados Elmiro
Nascimento, Durval Ângelo e Lafayette de Andrada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 26/2007, com as Emendas nºs 1 a 16, a seguir
redigidas, ao vencido no 1º turno.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 7º a seguinte redação, acrescentado-se ao

artigo o “caput” e o § 12 do art. 10 da Lei Complementar 59:
“ Art. 7º - O ‘caput’ e os arts. 1º, 3º, 4º e 8º do do art. 10 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 9º a 12:

‘Art. 10 - Servirão nas comarcas do Estado:
I - em Belo Horizonte, cento e dez Juízes de Direito titulares de

varas, quarenta dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, trinta e
cinco Juízes de Direito Auxiliares com função de substituição e
cooperação e seis Juízes-Corregedores;

II - em Betim, doze Juízes de Direito, sendo três do Juizado
Especial;

III - em Contagem, trinta Juízes de Direito, sendo quatro do Juizado
Especial;

IV - em Uberlândia, vinte e oito Juízes de Direito, sendo quatro do
Juizado Especial;

V - em Juiz de Fora, vinte e sete Juízes de Direito, sendo quatro do
Juizado Especial;

VI - em Uberaba, vinte Juízes de Direito, sendo seis do Juizado
Especial;

VII - em Montes Claros, dezoito Juízes de Direito, sendo dois do
Juizado Especial;

VIII - em Divinópolis e Governador Valadares, dezesseis Juízes de
Direito, sendo três do Juizado Especial;

IX - em Araguari, onze Juízes de Direito, sendo três do Juizado
Especial;

X - em Pouso Alegre e Sete Lagoas, dez Juízes de Direito, sendo
três do Juizado Especial;
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XI - em Ipatinga, dez Juízes de Direito, sendo dois do Juizado
Especial;

XII - em Conselheiro Lafaiete, Teófilo Otôni e Ribeirão das Neves,
nove Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial;

XIII - em Barbacena, Passos, Poços de Caldas e Varginha, oito
Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial;

XIV - em Cataguases, Ituiutaba, Muriaé, Patos de Minas e São João
del-Rei, seis Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial;

XV - em Alfenas, Araxá, Coronel Fabriciano, Formiga, Itajubá,
Itaúna, Pará de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, São
Sebastião do Paraíso e Três Corações, cinco Juízes de Direito, sendo
um do Juizado Especial;

XVI - em Campo Belo, Caratinga, Curvelo, Itabira, Lavras,
Leopoldina, Manhuaçu, Nanuque, Nova Lima, Ouro Preto, Paracatu,
Pirapora, Ponte Nova, São Lourenço, Timóteo, Ubá, Unaí, Vespasiano
e Viçosa, quatro Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial;

XVII - em Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Carangola,
Diamantina, Frutal, Guaxupé, Ibirité, Janaúba, Januária, João
Monlevade, Mantena, Oliveira, Santa Rita do Sapucaí, Santos Dumont
e Visconde do Rio Branco, três Juízes de Direito, sendo um do
Juizado Especial;

XVIII - em Andradas, Araçuaí, Arcos, Baependi, Boa Esperança,
Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Cambuí,
Cássia, Caxambu, Congonhas, Conselheiro Pena, Esmeraldas,
Guanhães, Inhapim, Itabirito, Itambacuri, Itapecerica, Iturama, João
Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Machado, Manga,
Manhumirim, Mariana, Mateus Leme, Matozinhos, Monte Carmelo,
Muzambinho, Ouro Branco, Ouro Fino, Paraisópolis, Pedra Azul,
Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabará, Sacramento, Salinas, Santa
Bárbara, São Francisco, São Gonçalo do Sapucaí, São João da
Ponte, São João Nepomuceno, Três Pontas e Várzea da Palma, dois
Juízes de Direito.

(...)
§ 12 - As comarcas de primeira entrância são as constantes no item

III do Anexo I da Lei Complementar nº 59, de 2001.”.
EMENDA Nº 2
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Acrescente-se ao art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001,
alterado pelo art. 6º do projeto, o seguinte § 3º:

“Art. 6º - (...)
‘Art. 8º - (...)
§ 3º - São de segunda entrância as comarcas com mais de quatro

varas instaladas e com população inferior a cento e trinta mil
habitantes.’.”

EMENDA Nº 3
Suprima-se no § 2º do art. 54 a expressão “e da aplicação do

disposto no art. 184-B, da Lei Complementar nº 59, de 2001”,
acrescentado por esta lei complementar”.

EMENDA Nº 4
Suprima-se do art. 69 a expressão “do órgão oficial de imprensa do

Estado”.
EMENDA Nº 5

Acrescente-se ao art. 1º da Lei Complementar nº 59, de 2001, com a
redação dada pelo art. 1º do projeto, os seguintes §§ 2º, 3º e 4º,
transformando-se seu parágrafo único em § 1º:

“Art. 1º - (...)
‘Art. 1º - (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial dos tribunais a que se refere o § 1º será exercida pela
Assembléia Legislativa, na forma definida em seu Regimento Interno.

§ 3º - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar deverão
enviar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório das
suas atividades e apresentar sua prestação de contas anual,
acompanhada do relatório de controle interno, para fins do disposto no
§ 2º.

§ 4º - Os demonstrativos de despesa deverão ser divulgados, no
órgão oficial de imprensa do Estado e por meio eletrônico, nos termos
do § 3º do art. 73 da Constituição do Estado. “.

EMENDA Nº 6
Dê-se ao art. 66 a seguinte redação:
“Art. 66 - Os incisos III, V e XI do art. 251 da Lei nº 3.344, de 14 de

janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que se segue,
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ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 2º, 3º e 4º e transformado
seu parágrafo único em § 1º:

“Art. 251 - (...)
(...)
III - 1 (um) Oficial do Registro de Imóveis para cada 150 mil

habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados;

(...)
V - 1 (um) Oficial do Registro de Protestos para cada 150 mil

habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados;

(...)
XI - 1(um) Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais para cada

150 mil habitantes ou fração onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados.

§ 1º - (...)
§ 2º - Para fins do cálculo a que se refere o inciso III, não se

consideram atos do serviço de Registro de Imóveis:
a) protocolo;
b) arquivo;
c) registros dispostos nas seis primeiras faixas previstas na alínea

“e” do número “5” da Tabela IV do Anexo da Lei nº 15.424, de 30 de
dezembro de 2004;

d) certidões;
e) os de emolumentos reduzidos ou dispensados por lei;
f) matrícula.
§ 3º - Compete ao Tribunal de Justiça:
I - No prazo de até seis meses, a partir da data desta lei

Complementar, baixar atos necessários ao provimento definitivo dos
serviços de registro de imóveis e de protestos, resultantes da
aplicação da modificação no número de serventias por comarca, nos
termos da legislação vigente;

II - divulgar, semestralmente, o rol de serviços de registros de
imóveis e de tabelionato de protestos para os fins deste artigo;

III - promover, semestralmente, a instalação e o provimento dos
serviços em decorrência da aplicação desta lei.
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§ 4º - Para fins do cálculo dos atos a que se refere o inciso XI, não
se incluem as certidões, os atos cujos emolumentos sejam reduzidos
ou dispensados por disposição da lei federal, os protocolos de
documentos de dívida que não resultem na lavratura de protesto,
reconhecimento de firmas e autenticações de cópias.

EMENDA Nº 7
Acrescente-se ao art. 51 o seguinte inciso LXXVI, renumerando-se

os demais:
“Art. 51 - (...)
LXXVI - Nova Ponte, 1 cargo”.

EMENDA Nº 8
Acrescente-se ao art. 51 o seguinte inciso XXXVII, renumerando-se

os demais:
“Art. 51 - (...)
XXXVII - Divinópolis, 2 cargos”.

EMENDA Nº 9
Suprima-se o inciso XXI do art. 53.

EMENDA Nº 10
Dê-se ao inciso CIX do art. 51 a seguinte redação:
“Art. 51
(...)
CIX - Uberaba, 8 cargos;”

EMENDA Nº 11
Acrescente-se ao art. 51 o seguinte parágrafo único:
“Art. 51 - (...)
Parágrafo único - O cargo de Juiz de Direito criado na Comarca de

Abre Campo, de que trata o inciso II deste artigo, terá caráter
itinerante e seu titular atenderá prioritariamente o Município de
Matipó.”.

EMENDA Nº 12
Dê-se ao inciso XLVII do art. 51 a seguinte redação:
“Art. 51 - (...)
XLVII - Igarapé, 3 cargos”.

EMENDA Nº 13
Suprima-se o § 3º do art. 64 e o § 3º do art. 65 da Lei Complementar

nº 59, de 2001, acrescentados pelo art. 17 do projeto.
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EMENDA Nº 14
Acrescente-se ao art. 53 o seguinte inciso XV, renumerando-se os

subseqüentes:
“Art. 53 - (...)
XV - Monsenhor Paulo, da Comarca de Campanha para a de

Varginha.”.
EMENDA Nº 15

Inclua-se no Anexo o item XVII com a seguinte redação,
renumerando-se os demais:

“XVII - São João Del Rey.”.
EMENDA Nº 16

Dê-se ao § 2º do art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001, a que
se refere o art. 6º do projeto, a seguinte redação:

“§ 2º - Para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso I
do ‘caput’, a comprovação do número de habitantes se dará por
estimativa anual publicada pelo IBGE, nos termos do art. 102 da Lei
Federal nº 8.443, de 16 de junho de 1992.”.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ademir Lucas - Durval

Ângelo - Domingos Sávio - Inácio Franco - Antônio Júlio - Fábio
Avelar.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2007
(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O território do Estado, para a administr ação da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante nos Anexos desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar.".

Art. 2° - O art. 2° da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça, nas condições e

limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos Juízes de
primeiro grau para comarcas, contíguas ou não, visando aos
seguintes objetivos:

I - solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara
ou comarca;

II - produção mínima que justifique o cargo.”.
Art. 3º - Acrescente-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 59, de

2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá praticar atos judiciais nos distritos.”.
Art. 4° - O inciso I do § 5° do art. 6° da Lei Comp lementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - (...)
§ 5° - (...)
I - dois Serviços de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira

e segunda entrância; e, nas de entrância especial, mais um
Tabelionato de Notas por vara acima de dez, até o máximo de dez
Tabelionatos de Notas na comarca;”.

Art. 5º - O art. 7º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça suspenderá as
atividades jurisdicionais da comarca que, por três anos consecutivos,
segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral de
Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a
sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem.

Parágrafo único - Após a suspensão de que trata o ‘caput’ deste
artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto
de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca.”.

Art. 6º - O art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial:
a) se têm cinco ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as

dos Juizados Especiais; e
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b) se contam população igual ou superior a cento e trinta mil
habitantes;

II - de segunda entrância, se têm de duas a quatro varas instaladas,
nelas compreendidas as dos Juizados Especiais;

III - de primeira entrância, se têm apenas uma vara instalada.
§ 1º - Permanecerão como de entrância especial as comarcas assim

classificadas na data da publicação desta lei
§ 2º - Para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso I

do “caput”, a comprovação do número de habitantes se dará por
estimativa anual, fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.

§ 3º -
Art. 7° - Os §§ 1°, 3º, 4° e 8º do art. 10 da Lei C omplementar n° 59,

de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §§ 9° a 11:

“Art. 10 - (...)
§ 1° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a

Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes.

(...)
§ 3º - É obrigatória a instalação de vara de execução criminal nas

comarcas onde houver penitenciárias.
§ 4° - A instalação das comarcas, das varas e das u nidades

jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos financeiros.

(...)
§ 8º - A Comarca de Belo Horizonte conta seis varas no Distrito do

Barreiro, sendo duas criminais, e quatro no Distrito de Venda Nova.
§ 9° - Funcionará na Comarca de Belo Horizonte o Ce ntro de Apoio

Jurisdicional, composto por Juízes de Direito Auxiliares, com
competência para substituição e cooperação, com estrutura
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determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 10 - Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
complementar.

§ 11 - Para expedir a resolução prevista no § 4° de ste artigo, a Corte
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

I - cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.”.
Art. 8º - Ficam criados vinte cargos de Desembargador do Tribunal

de Justiça, passando o § 1º do art. 11 da Lei Complementar nº 59, de
2001, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - São cento e quarenta os cargos de Desembargador do

Tribunal de Justiça, dos quais um será o de Presidente; três, os de
Vice-Presidentes; e um, o de Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 9º - O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 10 - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte inciso V, f icando o inciso V
renumerado como inciso VI, e o inciso VI como inciso VII, com a
seguinte redação:

"Art. 16 - (...)
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.".
Art. 11 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de
vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade, e doze por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 12 - O § 1º do art. 31 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - (...)
§ 1º - O procedimento da correição será estabelecido pela

Corregedoria-Geral de Justiça e ocorrerá anualmente.”.
Art. 13 - Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n° 59, de

2001, os seguintes §§ 1º e 2º:
"Art. 59 - (...)
§ 1º - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias poderão ter

competência, na forma estabelecida em resolução da Corte Superior
do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas cíveis que
envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.

§ 2º - O Tribunal de Justiça instalará, nas comarcas de entrância
especial, varas especializadas no julgamento de questões
relacionadas ao meio ambiente e ao consumidor.”.

Art. 14 - O “caput” do art. 62 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude
exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores
bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e congêneres
que lidem com menores, garantindo-lhes as medidas de proteção.”.

Art. 15 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 59, de 2001,
os seguintes arts. 62-A, 62-B e 62-C:

“Art. 62-A - A Vara de Conflitos Fundiários de Belo Horizonte passa
a denominar-se Vara Agrária de Minas Gerais, e a ela compete
processar e julgar, com exclusividade, as ações que tratem de
questões agrárias envolvendo conflitos fundiários.
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§ 1º - Sempre que considerar necessário à eficiente prestação
jurisdicional, o Juiz far-se-á presente no local do litígio.

§ 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça editará resolução para
regulamentar a matéria tratada neste artigo.

Art. 62-B - Compete a Juiz da Vara de Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo processar e julgar as causas e questões que envolvam
essas matérias, especialmente em caso de descumprimento da
legislação e do direito ao meio ambiente, à moradia e à cidade
sustentável.

Art. 62-C - Compete a Juiz da Vara do Idoso exercer as atribuições
de fiscalização, orientação e apuração de irregularidades de
instituições, organizações governamentais e não governamentais,
abrigos, instituições de atendimento e congêneres que lidem com
idosos, garantindo-lhes as medidas de proteção e atendimento
prioritário previstas na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, salvo aquelas cuja competência específica couber aos demais
juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o ‘caput’, cabe ao Corregedor-
Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito competente
para tais atribuições, permitida uma recondução e sua substituição,
quando convier.”.

Art. 16 - A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g" a "i":

"Art. 61 - (...)
III - (...)
c) detração e remição da pena;
(...)
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for
omissa;

h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses de regime
aberto ou suspensão condicional da pena;

i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia
sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatória,
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independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;".
Art. 17 - Ficam acrescentados aos arts. 64 e 65 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, os seguintes dispositivos:
“Art. 64 - (...)
§ 3º - A direção dos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova

será exercida por Juiz de Direito titular de vara dos respectivos foros,
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, observado o disposto
nos §§ 1º e 2º deste artigo.

(..)
Art. 65 - (...)
§ 3º - As atribuições previstas no § 1º deste artigo serão exercidas

nos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova pelos respectivos
diretores.

§ 4º - O Diretor do Foro realizará, anualmente e ‘in loco’, a correição
nos serviços extrajudiciais.”.

Art. 18 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção I
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais

Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

I - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais
terá sua composição e atribuições estabelecidas em resolução da

Corte Superior do Tribunal de Justiça.
Subseção III

Das Turmas Recursais
Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões

dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
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jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior, por proposta do Conselho de
Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais.

§ 1° - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão indic ados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão designados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para in tegrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 4° - Quando o interesse da prestação jurisdiciona l recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 5° - A Corte Superior, mediante proposta do Conse lho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

§ 6º - O número de processos julgados pelo Juiz como relator de
Turma Recursal será compensado na distribuição de processos da
sua vara de origem.

§ 7º - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão
contados no seu mapa de produtividade.

§ 8º - A cada Turma Recursal corresponderá uma Secretaria de
Juízo, na forma da lei.

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e ‘habeas corpus’ contra atos de Juízes de Direito do Sistema e contra
seus próprios atos.

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão
realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal
da comarca-sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
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Gestão, na forma da lei.
Subseção IV

Dos Juizados Especiais e Suas Unidades Jurisdicionais
Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades

jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes de Direito.
§ 1° - Nas comarcas onde houver um só cargo de Juiz  do Sistema

dos Juizados Especiais, haverá uma unidade jurisdicional.
§ 2° - Nas comarcas onde houver dois ou mais cargos  de Juiz do

Sistema dos Juizados Especiais, haverá uma ou mais unidades
jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3° - Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
a competência será plena e mista.

§ 4° - Nas comarcas onde houver mais de uma unidade  jurisdicional,
a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5° - As unidades jurisdicionais de mesma competên cia serão
numeradas ordinalmente.

§ 6° - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, q uando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° - Cada unidade jurisdicional contará com uma s ecretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais será designado pelo Corregedor-
Geral de Justiça para exercer a função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da referida Comarca.

§ 9° - A designação prevista no § 8° deste artigo s erá feita para
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral
de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8° deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
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imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.

§ 12 - A juízo do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante
solicitação do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juízados
Especiais, um dos Juízes de Direito do Sistema dos Juizados
Especiais da Comarca de Belo Horizonte poderá, temporariamente,
ser dispensado de suas atividades jurisdicionais de 1º grau, a fim de
auxiliar o Juiz-Coordenador, na hipótese de excesso de trabalho a
cargo deste.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1° - A titularização do Magistrado nos Juizados E speciais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o ‘caput’ deste artigo.

§ 2º - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior, por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão
dos Juízados Especiais, poderá determinar a movimentação do Juiz
de uma para outra unidade jurisdicional da mesma comarca.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

Parágrafo único - A atividade do conciliador é considerada serviço
público honorário de relevante valor.

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor
complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo
definidas pelas Leis federais n° 9.099, de 26 de se tembro de 1995, e
n° 10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
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Federal n° 9.099, de 1995.
Subseção V

Do Funcionamento dos Juizados Especiais
Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar

descentralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas bem como nos bairros do
Município-sede, até mesmo de forma itinerante, por proposta do
Conselho de Supervisão e Gestão dos Juízados Especiais e
autorização da Corte Superior.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos
Juízados Especiais e autorização da Corte Superior.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 19 - O § 3° do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - (...)
§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a  remoção por

interesse público.".
Art. 20 - O art. 99 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 99 - Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço

e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade por interesse público prevista no
inciso III do art. 140 desta lei complementar.”.

Art. 21 - O art. 102 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 - A remoção e a disponibilidade por interesse público
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, salvo
para efeito de aposentadoria.

Parágrafo único - Do magistrado removido ou colocado em
disponibilidade por interesse público contar-se-á, para efeito de
antigüidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se voltar ao
cargo.”.

Art. 22 - O "caput" do art. 107 e o art. 108 da Lei Complementar n°
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59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 107 - Se, por força de promoção ou nomeação, dois ou mais

integrantes do Tribunal forem cônjuges, companheiros ou parentes,
consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive, o primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer
deliberação impedirá que o outro participe do julgamento ou da
votação.

Art. 108 - Na mesma comarca, no mesmo distrito ou subdistrito, não
poderão servir como Juiz, Promotor de Justiça ou como qualquer dos
servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta lei complementar
cônjuges, companheiros e parentes em grau indicado no art. 107,
aplicando-se, em caso de promoção por antigüidade, a regra do
‘caput’ desse artigo.".

Parágrafo único - A regra de incompatibilidade a que se refere o
‘caput’ deste artigo não se aplica a Juízes de varas diferentes da
Capital, vedada a substituição de um pelo outro.”.

Art. 23 - Os incisos I e III do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o
inciso VIII:

“Art. 114 - (...)
I - diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se

afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro serviço
ou em missão oficial; na forma de resolução da Corte Superior do
Tribunal de Justiça;

III - gratificação por hora-aula no exercício da docência em escolas
da magistratura, na forma da lei;”.

Art. 24 - O inciso III do “caput” e o § 3º do art. 140 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 140 - (...)
III - por interesse público, no caso e na forma estabelecidos na

Constituição da República.
(...)
§ 3º - Decretada a disponibilidade por interesse público, o recurso

que for interposto não terá efeito suspensivo, e o magistrado perderá
imediatamente a função jurisdicional.”.
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Art. 25 - O inciso III do art. 143 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 - (...)
III - em razão de disponibilidade ou remoção por interesse público,

até o reaproveitamento.”.
Art. 26 - O Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar nº

59, de 2001, que trata da disciplina judiciária, passa a ter a seguinte
redação:

“CAPÍTULO XI
Da Disciplina Judiciária

Seção I
Dos Deveres do Magistrado

Art. 145 - São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e

exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício;
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou

despachar;
III - determinar as providências para que os atos processuais se

realizem nos prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares
da Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento,
quando se tratar de providência que reclame e possibilite solução de
urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização em contrário,
motivada, do Tribunal de Justiça, por sua Corte Superior;

VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a
sessão e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados,
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos,
mesmo não havendo reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana e

feriados, com direito a compensação ou a indenização, paga nos
termos do parágrafo único do art. 117 desta lei complementar;

X - responder as solicitações encaminhadas pelos órgãos do
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Tribunal de Justiça nos prazos assinados, observando o prazo
máximo de setenta e duas horas nos casos de urgência.

Art. 146 - É vedado ao magistrado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,

salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em

processo;
III - dedicar-se a atividade político-partidária;
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou por exoneração;

VI - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, de
economia mista inclusive, exceto como acionista ou quotista;

VII - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil,
associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

VIII - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos
judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no
exercício do magistério.

§ 1º - O exercício de cargo ou função de magistério será permitido
somente se houver compatibilidade de horários, vedado, em qualquer
hipótese, o desempenho de função de direção administrativa ou
técnica de estabelecimento de ensino.

§ 2º - O magistrado poderá desempenhar função docente em curso
oficial de preparação para a judicatura ou de aperfeiçoamento de
magistrados, cumulativamente com o exercício de cargo ou função de
magistério.

§ 3º - O exercício de cargos ou funções de coordenação acadêmica,
como tais considerados aqueles que envolvam atividades estritamente
ligadas ao planejamento ou assessoramento pedagógico, será
admitido se atendidos os requisitos previstos no § 1º deste artigo.



1205

§ 4º - O exercício de atividade docente deverá ser comunicado
formalmente ao Conselho da Magistratura ou ao Corregedor-Geral de
Justiça, pelo Desembargador ou pelo Juiz, respectivamente, com a
indicação da instituição de ensino, da disciplina e dos horários em que
as aulas serão ministradas.

§ 5º - Se o exercício de atividade docente prejudicar a prestação
jurisdicional, o Tribunal de Justiça, por seu Presidente ou pelo
Corregedor-Geral de Justiça, conforme se trate de Desembargador ou
de Juiz, determinará ao magistrado, no prazo de 24 horas, que adote
de imediato as medidas necessárias para regularizar a situação, sob
pena de instauração do procedimento administrativo disciplinar
cabível.

§ 6º - Verificado o exercício irregular de cargo ou função de
magistério, o Conselho da Magistratura ou o Corregedor-Geral de
Justiça, caso se trate de Desembargador ou de Juiz, respectivamente,
ouvido o magistrado, fixará prazo para as adequações devidas,
observado o prazo máximo de seis meses.

Seção II
Das Penalidades

Art. 147 - A atividade censória de tribunais e conselhos é exercida
com o resguardo devido à dignidade e à independência do
magistrado.

Parágrafo único - O magistrado não poderá ser punido nem
prejudicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir,
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem.

Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção por interesse público;
IV - disponibilidade por interesse público com vencimentos

proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria por interesse público com proventos proporcionais

ao tempo de contribuição;
VI - perda do cargo.
§ 1º - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente

aos juízes de primeiro grau, após o devido processo legal.
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§ 2º - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao
Juiz de Direito:

I - apurar fato ou circunstância determinante da responsabilidade
disciplinar;

II - propor à Corte Superior a instauração de processo administrativo
e aplicar as penas previstas nos incisos I e II do ‘caput’ deste artigo.

§ 3º - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça exercer as
atribuições previstas no § 2º deste artigo, relativamente ao
Desembargador e ao Juiz do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 149 - A pena de advertência será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres
do cargo ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não
justificar a imposição de pena mais grave.

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura impedirá a
inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo de
um ano contado de sua imposição.

Art. 151 - A pena de remoção por interesse público será aplicada
quando:

I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional
for prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder
Judiciário, notadamente em caso de insuficiência de produção em
face de seu movimento processual;

II - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a
pessoa do Juiz.

Art. 151-A - A remoção por interesse público abrangerá o período de
trânsito e finalizará:

I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II - com a decretação da aposentadoria por interesse público, no

caso de o magi-trado recusar-se a assumir a comarca para a qual
tenha sido designado.

Art. 152 - A pena de disponibilidade por interesse público será
aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável até a obtenção de outras funções para as quais se mostre
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em condições.
§ 1º - A disponibilidade por interesse público terá a duração máxima

de três meses, que a Corte Superior poderá prorrogar pelo mesmo
prazo.

§ 2º - Esgotado o período de que trata o parágrafo anterior, ou sua
prorrogação, não tendo a Corte Superior decidido pelo aproveitamento
do magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse público.

Art. 152-A - Cumprirá ao Corregedor-Geral de Justiça fazer o
acompanhamento necessário à reabilitação e propor que seja
reaproveitado o magistrado de primeiro grau removido ou posto em
disponibilidade por interesse público.

Parágrafo único - A atribuição de que trata este artigo pertencerá ao
Presidente do Tribunal de Justiça quando for o caso de disponibilidade
de Desembargador ou do Presidente do Tribunal de Justiça Militar,
quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria por motivo de interesse público será
decretada quando:

I - a Corte Superior reconhecer que o magistrado está
definitivamente incapacitado para exercer sua atividade;

II - tenha sido aplicada a remoção ou a disponibilidade por interesse
público e, terminado o respectivo prazo, ou prorrogação, o magistrado
se mantiver sem condições de cumprir com regularidade suas
funções.

Art. 154 - O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto da maioria
absoluta dos membros de sua Corte Superior e assegurada ampla
defesa, decidir pela perda do cargo do magistrado de carreira, durante
o biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do
cargo;

II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV - embaraçar o bom funcionamento do Poder Judiciário.
Art. 154-A - Dar-se-á a exoneração, com automático afastamento

das funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 154-B - O recebimento da acusação pela Corte Superior do
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Tribunal de Justiça suspenderá o curso do prazo para o vitaliciamento.
Art. 154-C - Poderá a Corte Superior do Tribunal de Justiça,

entendendo não ser o caso de pena de perda do cargo, aplicar as de
remoção por interesse público, censura ou advertência, vedada a
disponibilidade por interesse público.

Art. 154-D - No caso de aplicação das penas de censura ou de
remoção por interesse público, o Juiz não vitalício ficará impedido de
ser promovido ou removido enquanto não decorrer o prazo de um ano
da punição imposta.

Art. 154-E - O procedimento de vitaliciamento obedecerá às normas
aprovadas pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 154-F - Somente pelo voto da maioria absoluta dos integrantes
da Corte Superior do Tribunal de Justiça será negada a confirmação
do magistrado na carreira.

Art. 154-G - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal de
Justiça expedirá o ato de exoneração.

Art. 155 - As decisões da Corte Superior de que tratam os arts. 151
a 153 desta lei são tomadas pela maioria absoluta de seus
componentes, assegurada ampla defesa.

Art. 155-A - O Presidente do Tribunal de Justiça formalizará e fará
publicar a conclusão da decisão disciplinar adotada pela Corte
Superior.

Art. 155-B - A perda do cargo somente será aplicada ao magistrado
vitalício em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Seção III
Dos Procedimentos

Art. 156 - Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de
penalidades terão início por determinação da Corte Superior, de ofício
ou mediante representação fundamentada do Presidente do Tribunal
de Justiça, do Corregedor-Geral de Justiça, do Governador do Estado,
da Mesa da Assembléia Legislativa, do Procurador-Geral de Justiça
ou do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Subseção I
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar

de
Magistrado
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Art. 157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com
endereço conhecido poderá representar, por escrito, a respeito de
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputada a magistrado.

§ 1° -    denúncias sobre irregularidades serão obj eto de apuração
desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2° - O procedimento preliminar será arquivado med iante decisão
fundamentada da autoridade competente, conforme o disposto nos §§
2º e 3º do art. 148 desta lei complementar, caso não haja indícios de
materialidade ou de autoria da infração administrativa ou ainda
quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar.

§ 3º - Das decisões referidas no parágrafo anterior o autor da
representação poderá apresentar recurso à Corte Superior do Tribunal
de Justiça no prazo de quinze dias.

Art. 158 - Sempre que for necessário apurar fato ou circunstância
para determinação de responsabilidade disciplinar do magistrado, será
instaurada sindicância pela autoridade competente, conforme o
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 148 desta lei complementar.

Art. 159 - A sindicância será aberta por ato da autoridade
competente, que poderá delegar a respectiva execução quando o
sindicado for Juiz de primeira instância.

§ 1º - A sindicância será realizada no prazo de trinta dias contados
de sua instauração, podendo esse prazo ser prorrogado uma só vez.

§ 2º - O sindicante promoverá, em procedimento sumário, o
levantamento dos fatos e dos indícios de autoria e colherá, de ofício,
as provas que considerar necessárias.

§ 3º - No caso de não serem apurados os indícios de autoria, o
sindicante proporá o arquivamento da sindicância.

§ 4º - Concluída a sindicância, se apurados o descumprimento de
dever ou o cometimento de falta funcional por parte do magistrado, a
autoridade competente, em despacho, resumirá a acusação,
mencionando e classificando os fatos, e encaminhará os autos à Corte
Superior, para instauração de processo administrativo.

Art. 159-A - As normas para a instauração e o curso do processo
administrativo disciplinar bem como para o afastamento do magistrado
de suas funções, assegurada a integridade dos subsídios até a
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decisão final, são as da Constituição Federal, da Constituição do
Estado e do Estatuto da Magistratura, ao qual se equipara a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional até a publicação daquele.

Art. 160 - Será dispensada a sindicância quando a falta disciplinar
constar em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou
constituir flagrante desacato ou desobediência.

Art. 161 - Revogado. (Artigo revogado pelo art. 30 da Lei
Complementar nº 85, de 2005).

Subseção II
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade

Art. 162 - A pena de censura perderá seus efeitos decorrido um ano
do trânsito em julgado da decisão que a houver aplicado.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o prazo a que se refere o
‘caput’ deste artigo será contado em dobro a partir da última punição.”.

Art. 27 - O inciso VI do art. 165 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da

colação de grau, como Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado,
Serventuário da Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja
exigida a utilização preponderante do Direito.”.

Art. 28 - O “caput” do art. 170-A da Lei Complementar n° 59, de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio do estágio probatório,
observado o disposto no § 4º do art. 168 desta lei complementar, a
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, poderá:

(...).”.
Art. 29 - O inciso III do § 2º do art. 171 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 171 - (...)
§ 2º - (...)
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, nos casos

do art. 143, I, desta lei complementar, a da remoção ou da
disponibilidade por interesse público.”.
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Art. 30 - O inciso III do § 7º do art. 173 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173 - (...)
§ 7º - (...)
III - estiver submetido a processo instaurado pela Corte Superior nos

termos do art. 159 desta lei complementar o qual o sujeite a perda do
cargo, aposentadoria, disponibilidade ou remoção por interesse
público;”.

Art. 31 - O art. 178 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou por interesse público, só
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento.”.

Art. 32 - O inciso II do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 179 - (...)
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;".
Art. 33 - O art. 180 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a ter

a seguinte redação:
“Art. 180 - A remoção por interesse público será decretada pela

Corte Superior, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
assegurada ampla defesa, nos casos do art. 151 desta lei.

§ 1º - Decretada a remoção por interesse público, o magistrado
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que
lhe for designada.

§ 2º - O período de trânsito do magistrado removido por interesse
público será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a juízo da
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Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus membros.
§ 3º - Vagando comarca que possa ser provida por remoção e

existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha sido removido
por interesse público e cujo período de trânsito já tenha ultrapassado
o prazo previsto no § 2º deste artigo, o Corregedor-Geral de Justiça
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o
submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus
membros, sobre o aproveitamento do magistrado, designando-lhe a
comarca em questão para seu exercício.

§ 4º - Ocorrendo a designação prevista no § 3º deste artigo e
recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á processo
para sua aposentadoria por interesse público.

§ 5º - Na hipótese do § 3º deste artigo, somente serão considerados
pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes se a Corte
Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado removido por
interesse público ou se o magistrado que seria aproveitado recusar-se
a assumir a comarca.”.

Art. 34 - O art. 181 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 181 - Aplica-se à decretação da disponibilidade por interesse
público, no que couber, o disposto no art. 180 desta lei
complementar.”.

Art. 35 - O parágrafo único do art. 184-A da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 184-A - (...)
Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar

processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito,
processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 36 - O “caput” do art. 196 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 1º e passando seu parágrafo único a vigorar como
§ 2º:

“Art. 196 - Haverá três Auditorias na Capital e três no interior do
Estado.
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§ 1º - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar”.

Art. 37 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 237 - (...)
II – Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação

Correicional;”.
Art. 38 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59,

de 2001, o seguinte inciso V:
"Art. 238 - (...)
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7°, d esta lei
complementar.".

Art. 39 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a ter a seguinte denominação:

"Capítulo II - Da Secretaria de Padronização, Suporte ao
Planejamento e à Ação Correicional”

Art. 40 - Os arts. 242 e 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, por meio de
regulamento, a organização e as atribuições da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional, que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do
Tribunal de Justiça e funcionará sob a superintendência do
Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria de Padronização,
Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional será fixado conforme
o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o art.
241 desta lei.”.

Art. 41 - Os arts. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

I - pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II - pelos cargos de provimento em comissão previstos na legislação
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específica.
§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previs tos neste artigo

serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2° - O ingresso nas carreiras previstas no inciso  I do ‘caput’ deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2º-Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3° - Na realização do concurso público a que se r efere o § 2° deste
artigo, serão observados os princípios da centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e da regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4° - A nomeação para os cargos integrantes do qua dro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma secretaria integrada obrigatoriamente por
servidores da carreira de Técnico de Apoio Judicial, das
especialidades Escrivão Judicial e Oficial de Apoio Judicial, cuja
lotação será determinada pelas normas estabelecidas no plano de
carreira próprio.

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça garantirá, por meio de
encaminhamento de projeto de lei à Assembléia Legislativa, no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta lei,
a instituição de uma gratificação pela atividade de chefia aos
servidores integrantes do cargo de Técnico de Apoio Judicial e Oficial
de Apoio Judicial, classe B, titulares ou substitutos.

Art. 42 - O "caput" dos arts. 260 e 261 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.
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(...)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre
vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao Presidente
do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa.".

Art. 43 - Os incisos I e IV do art. 289 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada imposta
a servidor da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;

(...)
IV - pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de

advertência ou suspensão imposta a servidor da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;”.

Art. 44 - O § 1° do art. 293 e o art. 297 da Lei Co mplementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 293 - (...)
§ 1° - A sindicância será realizada por servidor ou  por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

(...)
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 45 - O "caput" e o § 1° do art. 298 da Lei Com plementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2° e renumerand o-se os atuais §§
2°, 3° e 4° para, respectivamente, §§ 3°, 4° e 5°:

"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
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mediante portaria revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, e que será expedida:

I - pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.

§ 1° - A portaria prevista no ‘caput’ deste artigo será publicada por
extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2° - O processo disciplinar será conduzido por co missão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 46 - O §1º do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
artigo os §§ 2º e 3º, renumerando-se os atuais §§ 2º e 3º para,
respectivamente, §§ 4º e 5º:

"Art. 313 - (...)
§ 1º - Nos dias não úteis, haverá, no Tribunal e nos órgãos de

primeira instância, Juiz e servidor designados para apreciar e
processar as medidas de natureza urgente, conforme dispuser o
Regimento Interno e resolução da Corte Superior, com direito a
compensação ou indenização.

§ 2º - O plantonista é autorizado a avaliar urgência que mereça
atendimento, mesmo fora de rol que se tenha estabelecido das
matérias passíveis de apreciação no plantão, necessariamente
consistentes em tutelas ou medidas prementes, e, logo que
examinadas, serão remetidas ao Juiz natural.

§ 3º - O Tribunal fará prévia e periódica divulgação, inclusive com
inserção em seu ‘site’ oficial, dos locais de funcionamento do plantão,
da forma de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão,
elaborada com base em critérios objetivos e impessoais.
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§ 4º - A divulgação prevista no § 3º deste artigo incluirá
comunicação ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, à Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Defesa Social
e à Chefia de Polícia, sem prejuízo de solicitação da participação
respectiva, quando for o caso.

(...)”.
Art. 47 - Fica acrescentado ao art. 319 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, o seguinte § 4º:
“Art. 319 - (...)
§ 4º - A classificação final dos candidatos a que se refere o ‘caput’

será definida pelo total geral de pontos obtidos nas provas de
conhecimento e títulos.”.

Art. 48 - O art. 320 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 320 - A denominação dos fóruns e de outros próprios do Estado
utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por lei de iniciativa
do Tribunal de Justiça, observada a legislação pertinente.”.

Art. 49 - O art. 324 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 324 - Fica proibida a permuta:
I - de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

II - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".

Art. 50 - O art. 340 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 340 - O Tribunal de Justiça criará Câmara Especial para
processar e julgar as ações penais e de improbidade administrativa
contra os agentes políticos.”.

Art. 51 - Ficam criados, nas comarcas que se seguem, os seguintes
cargos de Juiz de Direito:

I - Abaeté, 1 cargo;
II - Abre Campo, 1 cargo;
III - Aiuruoca, 1 cargo;
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IV - Alfenas, 3 cargos;
V - Alpinópolis, 1 cargo;
VI - Almenara, 1 cargo;
VII - Andradas, 1 cargo;
VIII - Araguari, 1 cargo;
IX - Araxá, 3 cargos;
X - Arinos, 1 cargo;
XI - Barão de Cocais, 1 cargo;
XII - Barbacena, 2 cargos;
XIII - Belo Horizonte, 73 cargos, sendo 56 titulares de vara,

Presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;
XIV - Betim, 13 cargos;
XV - Boa Esperança, 1 cargo;
XVI - Buritis, 1 cargo;
XVII - Caeté, 1 cargo;
XVIII - Camanducaia, 1 cargo;
XIX - Cambuí, 2 cargos;
XX - Campo Belo, 2 cargos;
XXI - Campos Gerais, 1 cargo;
XXII - Capelinha, 1 cargo;
XXIII - Caratinga, 3 cargos;
XXIV - Carmo do Paranaíba, 1 cargo;
XXV - Carmo do Rio Claro, 1 cargo;
XXVI - Carneirinhos, 1 cargo;
XXVII - Cataguases, 2 cargos;
XXVIII - Cláudio, 1 cargo;
XXIX - Conceição das Alagoas, 1 cargo;
XXX - Contagem, 13 cargos;
XXXI - Conselheiro Lafaiete, 2 cargos;
XXXII - Corinto, 1 cargo;
XXXIII - Coromandel, 1 cargo;
XXXIV - Coronel Fabriciano, 1 cargo;
XXXV - Curvelo, 2 cargos;
XXXVI - Diamantina, 1 cargo;
XXXVII - Dores do Indaiá, 1 cargo;
XXXVIII - Elói Mendes, 1 cargo;
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XXXIX - Extrema, 1 cargo;
XL - Formiga, 1 cargo;
XLI - Francisco Sá, 1 cargo;
XLII - Frutal, 2 cargos;
XLIII - Governador Valadares, 4 cargos;
XLIV - Guaxupé, 1 cargo;
XLV - Ibiá, 1 cargo;
XLVI - Ibirité, 5 cargos;
XLVII - Igarapé, 2 cargos;
XLVIII - Ipatinga, 8 cargos;
XLIX - Itabira, 2 cargos;
L - Itajubá, 3 cargos;
LI - Itamarandiba, 1 cargo;
L II - Itaúna, 2 cargos;
LIII - Ituiutaba, 4 cargos;
LIV - Iturama, 2 cargos;
LV - Jacutinga, 1 cargo;
LVI - Janaúba, 1 cargo;
LVII - Januária, 1 cargo;
LVIII - João Monlevade, 1 cargo;
LIX - João Pinheiro, 2 cargos;
LX - Juiz de Fora, 10 cargos;
LXI - Lagoa Santa, 2 cargos;
LXII - Lambari, 1 cargo;
LXIII - Lavras, 3 cargos;
LXIV - Manhuaçu, 3 cargos;
LXV - Mariana, 1 cargo;
LXVI - Matias Barbosa, 1 cargo;
LXVII - Matozinhos, 1 cargo;
LXVIII - Medina, 1 cargo;
LXIX - Minas Novas, 1 cargo;
LXX - Monte Carmelo, 1 cargo;
LXXI - Monte Santo de Minas, 1 cargo;
LXXII - Montes Claros, 4 cargos;
LXXIII - Muriaé, 2 cargos;
LXXIV - Nepomuceno, 1 cargo;
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LXXV - Nova Lima, 1 cargo;
LXXVI - Nova Serrana, 3 cargos;
LXXVII - Oliveira, 1 cargo;
LXXVIII - Ouro Fino, 1 cargo;
LXXIX - Pará de Minas, 3 cargos;
LXXX - Paracatu, 1 cargo;
LXXXI - Paraguaçu, 1 cargo;
LXXXII - Paraisópolis, 1 cargo;
LXXXIII - Paraopeba, 1 cargo;
LXXXIV - Passos, 1 cargo;
LXXXV - Patos de Minas, 4 cargos;
LXXXVI - Patrocínio, 2 cargos;
LXXXVII - Poços de Caldas, 3 cargos;
LXXXVIII - Pompéu, 1 cargo;
LXXXIX - Pouso Alegre, 2 cargos;
XC - Prata, 1 cargo;
XCI - Ribeirão das Neves, 5 cargos;
XCII - Rio Pardo de Minas, 1 cargo;
XCIII - Sabará, 4 cargos;
XCIV - Santa Luzia, 7 cargos;
XCV - Santos Dumont, 1 cargo;
XCVI - São Gonçalo do Sapucaí, 1 cargo;
XCVII - São Gotardo, 1 cargo;
XCVIII - São João Del Rey, 1 cargo;
XCIX - São Lourenço, 3 cargos;
C - São Sebastião do Paraíso, 2 cargos;
CI - Sete Lagoas, 4 cargos;
CII - Teófilo Otôni, 3 cargos;
CIII - Timóteo, 1 cargo;
CIV - Três Corações, 2 cargos;
CV - Três Marias, 1 cargo;
CVI - Três Pontas, 2 cargos;
CVII - Tupaciguara, 1 cargo;
CVIII - Ubá, 2 cargos;
CIX - Uberaba, 6 cargos;
CX - Uberlândia, 10 cargos;
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CXI - Unaí, 2 cargos;
CXII - Varginha, 2 cargos;
CXIII - Vazante, 1 cargo;
CXIV - Vespasiano, 2 cargos;
CXV - Viçosa, 2 cargos;
CXVI - Visconde do Rio Branco, 1 cargo.
Art. 52 - Ficam criadas as seguintes comarcas:
I - Carneirinho, integrada pelos Municípios de Carneirinho e de

Limeira do Oeste;
II - Fronteira, integrada pelo Município de Fronteira;
III - Juatuba, integrada pelo Município de Juatuba;
IV - Pains, integrada pelos Municípios de Pains, Pimenta e Córrego

Fundo.
Art. 53 - Ficam transferidos os Municípios de:
I - Alto Caparaó, da Comarca de Espera Feliz para a de

Manhumirim;
II - Bela Vista de Minas, da Comarca de Rio Piracicaba para a de

Nova Era;
III - Belmiro Braga, da Comarca de Juiz de Fora para a de Matias

Barbosa;
IV - Braúnas, da Comarca de Guanhães para a de Mesquita;
V - Carrancas, da Comarca de Andrelândia para a de Itumirim;
VI - Conceição dos Ouros, da Comarca de Paraisópolis para a de

Cachoeira de Minas;
VII - Curral de Dentro, da Comarca de Pedra Azul para a de

Taiobeiras;
VIII - Desterro de Entre Rios,.da Comarca de Entre Rios de Minas

para a de Passa Tempo;
IX - Heliodora, da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí para a de

Natércia;
X - Indianópolis, da Comarca de Nova Ponte para a de Araguari;
XI - Iraí de Minas, da Comarca de Nova Ponte para a de Monte

Carmelo;
XII - José Gonçalves de Minas, da Comarca de Minas Novas para a

de Turmalina;
XIII - Leme do Prado, da Comarca de Minas Novas para a de
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Turmalina;
XIV - Marilac, da Comarca de Coroaci para a de Governador

Valadares;
XV - Patrocínio de Muriaé, da Comarca de Muriaé para a de

Eugenópolis;
XVI - Periquito, da Comarca de Açucena para a de Governador

Valadares;
XVII - Piracema, da Comarca de Passa Tempo para a de Itaguara;
XVIII - Quartel Geral, da Comarca de Martinho Campos para a de

Dores do Indaiá;
XIX - Riachinho, da Comarca de Arinos para a de Bonfinópolis de

Minas;
XX - Santana do Paraíso, da Comarca de Mesquita para a de

Ipatinga;
XXI - São Tiago, da Comarca de São João del-Rei para a de Bom

Sucesso;
XXII - Soledade de Minas, da Comarca de Caxambu para a de São

Lourenço.
Art. 54 - Ficam extintas a Circunscrição Judiciária Metropolitana de

Belo Horizonte e a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 10 da Lei Complementar
nº 59, de 2001, suprimindo-se do Anexo I da mesma lei complementar
os quadros a ela relativos.

§ 1º - Integam a entrância especial as comarcas constantes no
Anexo desta lei, com o respectivo número de Juízes, procedendo-se à
alteração correspondente no Anexo I da Lei Complementar nº 59, de
2001.

§ 2º - Sem prejuízo da reclassificação estabelecida no § 1º deste
artigo e da aplicação do disposto no art. 184-B da Lei Complementar
nº 59, de 2001, acrescentado por esta lei complementar, ficam
mantidos os atuais quantitativos dos cargos de Juiz de Direito
previstos para as comarcas referidas no art. 10, inciso I, da Lei
Complementar nº 59, de 2001.

Art. 55 - Fica instituído, nas Comarcas de Belo Horizonte,
Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes
Claros, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia, o Juizado de
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Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 56 - O Tribunal de Justiça, no prazo de cento e oitenta dias
contados da data da publicação desta lei, encaminhará à Assembléia
Legislativa projeto de lei que cria cargos de assessores de Juízes
vitaliciados, inclusive os dos Juizados Especiais, independentemente
da sua classificação na carreira, a serem providos por nomeação do
Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação do Juiz.

Art. 57 - Fica acrescentado ao Título I da Lei Complementar nº 59,
de 2001, o seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A - São instituídas nas comarcas do Estado as Centrais de
Conciliação, às quais competirá, a critério do Juiz de Direito da Vara,
promover a prévia conciliação entre as partes, nas causas que versem
sobre direitos que admitam transação.

§ 1º - Compete à Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução, regulamentar o funcionamento das Centrais de Conciliação
e autorizar a sua instalação.

§ 2º - As Centrais de Conciliação funcionarão sob a coordenação de
Juiz de Direito designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 3º - Atuarão nas Centrais de Conciliação conciliadores, escolhidos
entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada,
facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de
Psicologia, de Serviço Social e de Relações Públicas.”.

Art. 58 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 59, de 2001, o
seguinte art. 255-A:

“Art. 255-A - É requisito para a investidura em cargo de Oficial de
Justiça a titularidade do grau de bacharel em Direito.”.

Art. 59 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara
Criminal especializada em crimes contra o idoso.

Art. 60 - A Comarca de Belo Horizonte conta com pelo menos duas
Varas de Atos Infracionais da Infância e da Juventude.

Art. 61 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara
Criminal especializada em crimes contra a criança e o adolescente.

Art. 62 - A comarca de entrância especial contará com um centro de
internação para adolescente em conflito com a lei.

Art. 63 - As custas processuais ou emolumentos recolhidos pelo



1224

jurisdicionado sem que o ato processual respectivo tenha sido
praticado, em qualquer fase processual, serão devolvidos na forma do
regulamento do Tribunal de Justiça.

Art. 64 - O Tribunal de Justiça proporá ao Poder Legislativo do
Estado projeto de lei que atualize o subsídio do Desembargador,
sempre que houver modificação de subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal.

Art. 65 - Na lei que tratar do plano de carreira dos servidores do
Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a equivalência de
vencimentos dos ocupantes do cargo de que trata o art. 255-A da Lei
Complementar nº 59, de 2001, que, na data da publicação desta lei
complementar, não tenham a formação acadêmica exigida.

Art. 66 - Ao membro de comissão sindicante ou de comissão de
processo disciplinar e ao servidor encarregado de realizar sindicância,
quando obrigados a se deslocar da sede da comarca para a
realização de diligência necessária ao esclarecimento do fato, será
assegurado o transporte e pagamento de diária, nos termos do
regulamento próprio.

Art. 67 - Os incisos III e V do art. 251 da Lei nº 3.344, de 14 de
janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que segue, ficando
o artigo acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º e transformado seu
parágrafo único em § 1º:

“Art. 251 - (...)
III - um oficial do registro de imóveis para cada 150 mil habitantes ou

fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de 400 atos
remunerados.

(...)
V - um oficial do registro de protestos para cada 150 mil habitantes

ou fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de 400
atos remunerados.

§ 2º - Para fins de cálculo dos atos a que se referem os incisos II e
V, não se incluem as certidões, os atos cujos emolumentos sejam
reduzidos ou dispensados por disposição de lei federal, os protocolos
de documentos de dívida que não resultem na lavratura de protesto, o
reconhecimento de firmas e as autenticações de cópias.

§ 3º - O provimento definitivo dos titulares dos serviços de registro
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resultantes da aplicação da modificação no número de serventias por
comarca será realizado por concurso público de provas e títulos, no
prazo de até seis meses da data da publicação desta lei, nos termos
da legislação vigente.”.

Art. 68 - Serão providos, em 2009, dez cargos de Desembargador,
de que trata o art. 11 da Lei Complementar nº 59, os quais exercerão
a função de substituição ou de cooperação nas câmaras do Tribunal
de Justiça.

Parágrafo único - No prazo de até quatro anos contados da vigência
desta lei complementar, serão providos dez cargos de
Desembargador, referidos no art. 11 da Lei Complementar nº 59.

Art. 69 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto e os Anexos da Lei Complementar n°
59, de 2001, consolidados com as alterações decorrentes desta lei
complementar, no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 70 - Ficam revogados:
I - o art. 39, o § 1° do art. 171 e os arts. 258, 3 29 e 337 da Lei

Complementar n° 59, de 2001;
II - os arts. 254, VIII e XI, e 255, V e VII, § 1º e 2º, da Lei nº 3.344,

de 14 de janeiro de 1965.
Art. 71 - Esta lei complementar entra em vigor sessenta dias após a

data de sua publicação, ressalvado o disposto no art. 6º, que passará
a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009.

ANEXO
(a que se refere o § 1º do art. 54 da Lei Complementar nº ..., de ... de

... de ...)
COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL

1 - Barbacena
2 - Belo Horizonte
3 - Betim
4 - Conselheiro Lafaiete
5 - Contagem
6 - Coronel Fabriciano
7 - Divinópolis
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8 - Governador Valadares
9 - Ipatinga
10 - Juiz de Fora
11 - Montes Claros
12 - Patos de Minas
13 - Poços de Caldas
14 - Pouso Alegre
15 - Ribeirão das Neves
16 - Santa Luzia
17 - Sete Lagoas
18 - Teófilo Otôni
19 - Timóteo
20 - Uberaba
21 - Uberlândia
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 725/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em comento
dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992,
que declara de preservação permanente, de interesse comum e imune
de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro “Caryocar
brasiliense” e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2,
e retorna agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VIII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
Em fundamentação feita na apreciação deste projeto no 1º turno,

afirmamos: “A solução do problema relatado na justificação da
proposição – que os projetos de irrigação ficam prejudicados quando
há pequizeiros na área – está no art. 1º da lei que se pretende alterar
e que declarou a espécie de preservação permanente, de interesse
comum e imune de corte. O dispositivo diz que essa proteção se dará
nos termos dos arts. 3º, 4º e 7º da Lei Federal nº 4.771, de 15/7/1965.
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Mas, no § 3º do art. 4º desta lei está expresso que o órgão ambiental
competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto
ambiental de vegetação de preservação permanente.”

Naquela ocasião, não vimos razão em modificar a Lei do Pequizeiro
para torná-la mais flexível. Entretanto, o reexame da matéria, forçado
pela apresentação de emendas ao projeto em Plenário, ainda no 1º
turno, nos mostrou que a Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que
declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de
corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro “Caryocar brasiliense”,
subentende imunidade ampla e irrestrita, o que impede a supressão
eventual, na forma prevista na lei federal.

Tal restrição talvez seja, hoje, exagerada, em virtude do
desenvolvimento de tecnologia específica - desconhecida à época da
edição da Lei do Pequizeiro - que permite a produção de mudas e o
plantio do “Caryocar brasiliense”, o que poderá assegurar sua
sobrevivência e reprodução nas áreas do cerrado mineiro.

Sabemos, entretanto, por intermédio de estudos e pesquisas a que
recorremos para emitir nossa opinião, que ainda há dificuldades a
superar para ter garantias do pleno crescimento de mudas da espécie
produzidas em viveiros quando levadas ao campo.

Assim, para harmonizar os projetos de uso sustentável das terras do
semi-árido mineiro e a preservação do pequizeiro, apresentamos o
Substitutivo nº 1, que julgamos o mais adequado no momento.

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

725/2007, no 2º turno, na forma do seguinte Substititutivo nº 1 ao
vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de

1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e
imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro “Caryocar
brasiliense” e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O abate do pequizeiro “Caryocar brasiliense” só será
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admitido quando necessário à execução de obras, de planos, de
atividades ou de projetos de utilidade pública ou de relevante
interesse social, mediante prévia autorização do poder público e
compromisso formal entre o empreendedor e o órgão ambiental
competente do plantio de vinte e cinco mudas catalogadas e
identificadas da mesma espécie, por árvore a ser abatida.

§ 1º - Caberá aos responsáveis pelo abate do pequizeiro, com o
acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio das
mudas e o monitoramento do seu desenvolvimento por um prazo
mínimo de cinco anos, sem prejuízo do replantio das mudas que não
se desenvolverem e da garantia de acesso da comunidade local aos
frutos produzidos pelas árvores plantadas.

§ 2º - O plantio a que se refere o “caput” será efetuado no território
do Município em que se localiza o empreendimento, em sistema de
enriquecimento florestal.

§ 3º - No Município em que houver Conselho Municipal de Meio
Ambiente, o abate de pequizeiros em área urbana ou distrito industrial
legalmente constituído poderá ser autorizado por esse órgão,
observado o disposto neste artigo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca, relator - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 725/2007
(REDAÇÃO DO VENCIDO)

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de
1992.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Dê-se ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992,

a seguinte redação:
“Art. 2º - O abate do pequizeiro “Caryocar brasiliense” será admitido

estritamente em áreas urbanas e de distritos industriais legalmente
constituídos, mediante prévia autorização e o compromisso formal
entre o empreendedor e o órgão ambiental competente de plantio de
25 mudas catalogadas e identificadas da mesma espécie, por árvore a
ser abatida, observada a área mínima de 40m² (quarenta metros
quadrados) por planta.
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§ 1º - Caberá aos responsáveis pelo abate do pequizeiro, com o
acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio e o
monitoramento do desenvolvimento das mudas por um prazo mínimo
de cinco anos, sem prejuízo do replantio das mudas que não se
desenvolverem, e o aumento da reserva legal para 30% (trinta por
cento) da área a ser utilizada pelo empreendimento, além da garantia
de acesso da comunidade local aos frutos produzidos pelas árvores
plantadas.

§ 2º - O plantio a que se refere o “caput” será efetuado no território
do Município em que se localiza o empreendimento.

§ 3º - No Município em que houver Conselho Municipal de Meio
Ambiente, a supressão de pequizeiros poderá ser autorizada por esse
órgão, observado o disposto neste artigo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.046/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto em epígrafe dispõe
sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter
desportivo no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, vem agora o
projeto para análise em 2º turno, nos termos do art. 189, combinado
com o art. 102, VI, “b”, ambos do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, na sua forma original, propunha 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.

Na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e aprovado no 1º turno, a
proposição em análise altera a Lei nº 16.318, de 11/8/2006, que
dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito
tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. O
Substitutivo nº 2 amplia as possibilidades de financiamento dos
projetos desportivos, ao estender o benefício previsto na Lei 16.318,
de 2006, a qualquer crédito tributário inscrito em dívida ativa, e não
somente àquele relativo ao ICMS, além de estender o prazo de
inscrição nessa dívida, de dezembro de 2005 para dezembro de 2006.

Conforme salientado no parecer desta Comissão, no 1º turno, essa
medida encontra respaldo na histórica Lei Pelé, Lei Federal nº 9.615,
de 1998, que estabelece as normas gerais do desporto, e, no âmbito
constitucional, na Carta Magna, que dispõe no seu art. 217, ser dever
do Estado estimular as atividades desportivas.

A Constituição do Estado 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, alínea d, do art. 4º.

Somos, pois, amplamente favoráveis à aprovação da proposição em
análise. No entanto, apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº
1, que, sem abrir mão dos aprimoramentos trazidos até o momento,
visa a estender o prazo da inscrição na dívida ativa, que, nos termos
da redação do vencido no 1º turno, se restringia à 31/12/2006.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.046/2007, na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, a que se

refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de

crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2007,
com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no
Estado, nas condições especificadas nesta lei.”.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
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PROJETO DE LEI Nº 1.046/2007
(Redação do Vencido)

Altera dispositivos da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, que
dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito
tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular a
realização de projetos desportivos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º, o inciso II do art. 2º e o “caput” do art. 5º da Lei nº

16.318, de 11 de agosto de 2006, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de
crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2006,
com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no
Estado, nas condições especificadas nesta lei.

Art. 2º - (...)
II - incentivador o sujeito passivo de tributos estaduais que possua o

crédito definido no art. 1º e que apóie financeiramente projeto
desportivo.

(...)
Art. 5º - O crédito definido no art. 1º poderá ser quitado com

desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das multas e dos
juros de mora, desde que o sujeito passivo apóie financeiramente a
realização de projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.098/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.098/2008
altera dispositivos da Lei nº 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM - e dá outras providências.

O projeto foi aprovado em 1º turno, com a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1, a Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, e com as Emendas
nºs 4, 5, 6 e 7 e retorna agora a esta Comissão para receber parecer
no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação
A proposição em análise altera a Lei nº 10.366, de 28/12/90, que

dispõe sobre o IPSM e dá outras providências.
Entre as alterações propostas, destacam-se a alteração do art. 10,

que estabelece o rol de dependentes do segurado, incluindo a pessoa
do enteado e redefinindo a condição de companheiro; do art.15, que
dispõe sobre o auxílio-natalidade; e do art. 23, que trata do valor
global da pensão e do seu limite mínimo.

Cuida-se, ainda, por meio das alterações propostas, estabelecer na
lei o dever de comprovação da dependência econômica, a fim de
impedir que segurados tentem inscrever supostos dependentes - que,
de fato, não vivem sob suas expensas - como beneficiários do sistema
previdenciário.

Outrossim, com a introdução do art. 10-A, em consonância com o
previsto no Regime Geral de Previdência Social e no Regime Próprio
de Previdência do Estado, objetiva-se estabelecer as condições para
a perda da qualidade de dependente. A inserção do art. 10-B, também
importante, tem por fim tornar exigível o recadastramento anual dos
beneficiários, seguindo o exemplo da Lei Complementar nº 64, de
2002.

É mister ressaltar o § 2º do art. 16 da Lei Federal nº 2.813, de 1991,
segundo o qual o enteado foi equiparado, junto com o tutelado, como
dependente de primeira classe, concorrendo, em grau de igualdade,
com os filhos e o cônjuge ou companheiro do segurado.

Já com relação à pessoa do companheiro, é conveniente e oportuno
ressaltar os comentários do professor José Afonso da Silva citados
pela Comissão de Constituição e Justiça, segundo o qual “‘sociedade
conjugal’ não deve ser entendida no sentido tradicional e estrito da
sociedade entre homem e mulher fundada no casamento, porque a
união estável, considerada entidade familiar, também gera uma
sociedade conjugal. Assim, quando o Código Civil diz que, pelo
casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos de família,
embora fale em casamento, se há de entender que também os
companheiros ou conviventes de uma união estável estão
contemplados”.
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Quanto à alteração sugerida para o art. 15, trata-se de medida
baseada no entendimento de que o direito ao auxílio-natalidade reside
no nascimento do filho do segurado, independentemente da condição
de o cônjuge ou companheiro estar inscrito no IPSM.

A redação proposta para o art. 23 pretende, entre outras medidas,
estabelecer que a pensão não poderá ter valor total inferior ao salário
mínimo.

Finalmente, as alterações acolhidas no 1º turno, por serem
convenientes e necessárias, merecem a nossa aprovação.

Isso posto, reiteramos os argumentos apresentados por esta
Comissão no 1º turno, posicionando-nos, mais uma vez, a favor da
aprovação do projeto de lei em exame na forma do vencido em 1º
turno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação em 2º turno do

Projeto de Lei nº 2.098/2008 na forma do vencido no 1º turno.
PROJETO DE LEI Nº 2098/2008

(Redação do Vencido)
Altera dispositivos da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990,

que dispõe sobre o Instituto de Previdência  dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais - IPSM, e dá outra providência.

Art. 1º - O art. 10, este acrescido dos arts. 10-A e 10-B, o “caput” do
art. 15, o art. 23, que tem seu parágrafo único transformado em § 1º e
acrescido dos §§ 2º e 3º, da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de
1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do
segurado:

I - o cônjuge ou o companheiro e o filho, de qualquer condição,
menor de vinte e um anos ou inválido;

(...)
§ 1º - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em

igualdade de condições.
§ 2º - A existência de dependente de classe antecedente exclui do

direito à prestação previdenciária o de classe subseqüente.
§ 3º - Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, desde que

comprovada a dependência econômica e a ausência de bens
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suficientes para o próprio sustento e educação:
I - o enteado, mediante declaração escrita do segurado; e
II - o menor sob tutela ou guarda judicial, mediante apresentação do

respectivo termo.
§ 4º - Considera-se companheiro a pessoa que mantém união

estável com o segurado, na forma da lei.
§ 5º - A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I

do “caput” é presumida e para as demais requer comprovação.”
“Art. 10-A - Ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23, a perda

da qualidade de dependente ocorre:
I - para o cônjuge:
a) pela separação judicial ou divórcio;
b) pela anulação judicial do casamento; e
c) pela constituição de novo vínculo familiar, quando da separação

de fato;
II - para o companheiro, pela cessação da união estável com o

segurado;
III - para o filho, enteado ou irmão:
a) pelo casamento;
b) pelo exercício de emprego público ou privado ou pelo

estabelecimento ou atividade comercial que lhe permita economia
própria; e

c) ao completar vinte e um anos de idade, salvo se inválido; e
IV - para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez;
b) pelo óbito; e
c) pela inscrição de dependente em classe preeminente.
§ 1º - Fica o IPSM autorizado a manter como dependente, para fins

exclusivos de assistência à saúde, o filho solteiro, maior de vinte e um
anos, enquanto estudante regularmente matriculado, até a idade de
vinte e quatro anos, desde que comprovada a dependência
econômica.

§ 2º - O disposto no § 1º pode ser estendido aos dependentes de
segurado falecido, enquanto vigorar o título de pensão por ele legado.

Art. - 10-B - Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência dos
Militares, ficam obrigados a se submeterem a recadastramento anual,
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nos termos de regulamento.
(...)
“Art. 15 - O auxílio natalidade é devido pelo nascimento de filho de

segurado.”
(...)
“Art. 23 - (...)
§ 1º - A pensão não poderá ter valor total inferior ao salário mínimo.
§ 2º - O cônjuge divorciado, o separado judicialmente ou de fato e o

ex-companheiro, que percebiam pensão de alimentos, concorrerão à
pensão em igualdade de condições com os dependentes referidos no
art. 10 desta lei.

§ 3º - O valor de cota de pensão correspondente às pessoas de que
trata o § 2º não poderá ser superior ao fixado na respectiva sentença
de concessão de alimentos.”

Art. 2º - Em consonância com o disposto no § 20 do art. 40 e no § 1º
do art. 42 da Constituição da República, que atribui a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, a
autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM - organiza-se com base na autonomia
administrativa, financeira e orçamentária.

Art. 3º - Fica assegurado aos militares de que trata o art. 18 da Lei
Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, o direito à percepção
retroativa dos rendimentos relativos ao período compreendido entre a
exclusão da Polícia Militar e a reinclusão junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais, considerando, para efeitos de
cálculo, a remuneração do cargo atual ou posto que ocupavam na
data da exclusão.

Art. 4º - A alínea “a”, do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.366, de 28 de
dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - (...)
a) o militar da ativa, da reserva remunerada, o reformado e o Juiz

Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.”
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos
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Sávio - Ademir Lucas - Fábio Avelar - Antônio Júlio - Durval Ângelo.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.211/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa desta Comissão, a proposição 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.

O projeto foi aprovado no 1º turno, em sua forma original, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, IX, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.211/2008 tem por finalidade, em

obediência ao inciso XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de 13 glebas de terras
devolutas situadas nos Municípios de Indaiabira, Montezuma, Rio
Pardo de Minas e Santo Antônio do Retiro, todas com área entre 100
e 250 hectares.

Cabe ressaltar que, pelos autos dos processos, instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -, as
transferências de domínio serão realizadas de acordo com a
legislação vigente, atendendo ao objetivo de promover o bem-estar do
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

Com relação à repercussão financeira ou orçamentária decorrente
da aprovação do projeto, afirmamos que ela inexiste, uma vez que a
alienação dos imóveis dar-se-á na modalidade de compra
preferencial, em que o beneficiário fará o pagamento de seu valor,
acrescido dos emolumentos.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.211/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Padre João.
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.267/ 2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro da
União o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna
agora 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.267/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Pedro da União imóvel com área de 3.000m², situado na Rua Joaquim
Marques Padilha, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da
administração pública, o parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o
referido imóvel será destinado à regularização dos ocupantes que ali
se encontram. Também para resguardar esse interesse, o art. 2º
prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
cinco anos contados da data da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º
do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.267/2008 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 2.267/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro da

União o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Pedro da União o imóvel constituído pela área de 3.000m2 (três
mil metros quadrados), localizado na Rua Joaquim Marques Padilha,
no Município de São Pedro da União, registrado sob o nº 24.868, na
Ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Guaxupé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
regularização junto aos ocupantes.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com 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 2.268/2008

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
Bambuí 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 2.268/2008 visa autorizar o Poder Executivo a
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doar ao Município de Bambuí imóvel com área de 1.200m², situado no
povoado de Ponte Alta, no Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear a alienação
de bem do Estado, a proposição determina, no parágrafo único do art.
1º, que o imóvel será destinado à instalação de um centro comunitário
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 for utilizado com a finalidade 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 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 despesa para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.268/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa

- Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.299/2008

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
Pitangui 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
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Trata o Projeto de Lei nº 2.299/2008 de autorizar a transferência ao
Município de Pitangui de terreno com 609,15m², situado na Rua José
Januário Teixeira, no Bairro do Lavrado, no Município.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, o parágrafo único do art. 1º da proposição
prevê que o imóvel será destinado ao funcionamento de um centro de
saúde. Ademais, o seu art. 2º estabelece que o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado se, decorridos cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de
1964.

Reitera-se o parecer para o 1º turno exarado por esta mesma
Comissão: a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e, tornada
lei, não implicará despesa para o erário, nem acarretará repercussão
na Lei Orçamentária.

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

2.299/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.300/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Engenheiro Navarro 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
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O Projeto de Lei nº 2.300/2008 tem por escopo conferir a necessária
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Engenheiro Navarro imóvel constituído de área com
10.000m², situado na Fazenda Limoeiro, nesse Município.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, o parágrafo único do art. 1º da proposição
prevê que o imóvel será destinado ao funcionamento de escola
municipal e construção de uma creche-escola infantil. Ademais, o seu
art. 2º estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se,
decorridos cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou for esta
modificada.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993; e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de
1964.

Reitera-se o parecer para o 1º turno exarado por esta mesma
Comissão: a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e, tornada
lei, não implicará despesas para o erário, nem acarretará repercussão
na Lei Orçamentária.

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

2.300/2008, no 2º turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.301/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Piranga 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,
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do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.301/2008 tem por escopo conferir a necessária
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Piranga imóvel constituído de área com 10.000m²,
situado no lugar denominado Campo do Rosário, Distrito de Santo
Antônio do Pirapetinga, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o
imóvel será destinado à construção de um posto de saúde. Ademais,
o seu art. 2º estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorridos cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993; e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de
1964.

A proposição em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos e, tornada lei, não
implicará despesas para o erário, nem acarretará repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.301/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.317/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.317/2008
“altera o “caput” do art. 3° da Lei Delegada n° 31,  de 28/8/85, que
reorganiza o Conselho Estadual de Educação, e dá outra providência”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo n° 1,  retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2º turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
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parecer.
Fundamentação

A proposição em análise altera a Lei Delegada n° 31 , de 1985, que
reorganiza o Conselho Estadual de Educação, visando à ampliação
desse colegiado, dos atuais 24 membros para 30.

Durante a tramitação no 1º turno, o projeto foi aprimorado por meio
do Substitutivo nº 1, desta Comissão, que incorporou integralmente a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, que visava a
ajustar o mandato dos novos Conselheiros, estabelecido por uma
regra de natureza transitória, à regra de mandatos em vigor, sem
“comprometer a harmonia do ordenamento jurídico”.

O substitutivo também incorporou parcialmente o conteúdo da
Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública, e da Emenda
n° 3, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

A composição do Conselho, proposta pelo Substitutivo nº 1, mantém
50% dos membros de livre escolha do Governador do Estado, e os
outros 50% serão escolhidos pelo Governador do Estado, observado o
mínimo de um membro escolhido a partir de lista tríplice elaborada
pela Universidade Estadual de Minas Gerais - Uemg -; o mínimo de
um membro escolhido a partir de lista tríplice elaborada pela
Universidade Estadual de Montes Claros; e até 13 membros
escolhidos a partir de listas tríplices elaboradas por entidades da
sociedade relacionadas com a área de atuação do Conselho.

Outra modificação aprovada no 1º turno foi a previsão, no caso de
recondução à função, de que os membros indicados passem por nova
argüição pública, nos termos do art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do
Estado.

A proposição, na forma aprovada no 1º turno, dá maior
transparência ao processo mediante a divulgação pelo Poder
Executivo, por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes do
Estado e na página oficial do Conselho Estadual de Educação na
internet, da relação dos indicados à função de Conselheiro, a ser
encaminhada a esta Casa.

O vencido no 1º turno aprimorou a proposição, criando regras mais
claras para a nova composição do Conselho, com maior transparência
ao processo de escolha dos seus membros, e aumentando a
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participação das instituições de ensino superior estaduais, nesse
processo.

Reafirmamos nossa posição adotada no 1º turno, segundo a qual o
projeto não gera despesas, tratando apenas de definição da forma de
composição do Conselho Estadual de Educação, não causando
impacto ao erário.

Por sugestão do Deputado Carlin Moura, esta Comissão apresenta a
Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno, redigida no final deste parecer,
que visa assegurar a prerrogativa da elaboração da lista tríplice final,
que será enviada ao Governador do Estado e às entidades da
sociedade relacionadas com a área de atuação do Conselho.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.317/2008, no 2° turno, na forma do vencido no 1º turno com a
Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de

1985, a que se refere o art. 1º, o seguinte §, onde convier:
“Art. 3º - (...)
§ ... - As entidades a que se refere a alínea “c” apresentarão lista

única, que conterá número de indicados, limitado ao triplo do número
de vagas”.”

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 2.317/2008

(Redação do Vencido)
Altera o art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que

reorganiza o Conselho Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação é constituído por trinta

membros, nomeados pelo Governador do Estado, entre pessoas de
notório saber e experiência em matéria de educação, da seguinte
forma:
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I - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão de livre
escolha do Governador do Estado;

II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão escolhidos
pelo Governador do Estado, sendo:

a) no mínimo um membro escolhido a partir de lista tríplice
elaborada pela Universidade Estadual de Minas Gerais - Uemg -;

b) no mínimo um membro escolhido a partir de lista tríplice
elaborada pela Universidade Estadual de Montes Claros;

c) até treze membros escolhidos a partir de listas tríplices
elaboradas por entidades da sociedade relacionadas com a área de
atuação do Conselho.

§ 1º - A indicação e a nomeação dos membros serão específicas
para cada uma das Câmaras do Conselho Estadual de Educação.

§ 2º - Os membros escolhidos nos termos das alíneas “a” e “b” do
inciso II do “caput” deste artigo integram a câmara responsável pelos
exame das matérias referentes ao ensino superior.

§ 3º - As entidades a que se refere a alínea “c” do inciso II serão
definidas em decreto.

§ 4º - O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial dos Poderes do
Estado e na página oficial do Conselho Estadual de Educação na
internet, a relação dos indicados à função de Conselheiro a ser
encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado.

§ 5º - Na hipótese de recondução à função, os membros indicados
passarão por nova argüição pública, nos termos do art. 62, XXIII, ‘b’,
da Constituição do Estado.”.

Art. 2º - Na primeira investidura dos seis membros acrescentados ao
Conselho Estadual de Educação por esta lei, três terão mandato até
31 de dezembro de 2009, e os outros três até 31 de dezembro de
2011, a critério do Governador do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo alterar as Leis nºs 13.085, de 31/12/98, 14.695, de
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30/7/2003, 15.302, de 10/8/2004, 15.304, de 11/8/2004, 15.961, de
30/12/2005, e 16.190, de 22/6/2006.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2º turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
De acordo com a mensagem enviada pelo Governador do Estado, a

proposta trata especialmente de ajustes necessários nas leis
instituidoras de carreiras dos diversos grupos de atividades do Poder
Executivo, promovendo a valorização do servidor sem comprometer o
equilíbrio orçamentário e financeiro.

As alterações propostas objetivam, basicamente: promover o
reajuste da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual –
GDPI – e da tabela de vencimento básico da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental; harmonizar as regras
de ingresso na carreira de Agente de Segurança Penitenciário;
viabilizar novos ingressos, bem como o desenvolvimento dos
servidores da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, por
meio da ampliação do quantitativo de cargos; readequar as normas de
ingresso e da estrutura da carreira de Auditor Interno; atribuir aos
ocupantes de cargos das carreiras de Técnico e Analista Fazendário
de Administração e Finanças melhoria, com a ampliação do limite do
cálculo de Gratificação de Desempenho Individual - GDI - e a criação
da GDI-reserva.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário as alterações propostas
pelo projeto, se implementadas, acarretarão aumento de despesa com
pessoal, o que requer a observância das disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000). À luz do art. 16 da referida lei, a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa deve ser acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos
dois exercícios subseqüentes. Determina, ainda, que se faz
necessária a declaração do ordenador de despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária
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Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Com vistas a dar cumprimento à norma prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão encaminhou a esta Casa, por meio do Ofício OF/GAB-ADJ nº
011/2008, informações sobre o impacto financeiro das medidas
consignadas na proposição. De acordo com o Secretário-Adjunto da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, o
acréscimo dos valores à folha de pagamento do Estado está em
conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos
na LRF, sendo que o impacto financeiro do reajuste salarial proposto
para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental é de R$1.327.985,28 para um exercício, e o impacto
decorrente do reajuste da GDI é de R$9.684.975,15, também para um
exercício. Cabe mencionar que a criação dos 800 cargos da carreira
de Agente de Segurança Socioeducativo não gera impacto imediato
aos cofres públicos, competindo ao ordenador de despesa, quando do
provimento destes, observar as condições e limites impostos pela
LRF.

Apresentamos a Emenda nº 1, por solicitação do Poder Executivo,
para atender a demandas dos órgãos, autarquias e fundações e a
conseqüente necessidade de realocação de recursos para otimização
da gestão pública. A emenda propõe a extinção de cargos em
comissão do Quadro Geral da Administração Autárquica e
Fundacional e a criação de cargos em comissão no Quadro Geral da
Administração Direta, sem, contudo, gerar acréscimo de despesa com
pessoal.

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

2.431/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, e com a
seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Ficam extintas 88 (oitenta e oito) unidades de DAI-unitário, a

que se refere a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,
destinadas à Fundação João Pinheiro - FJP.
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§ 1º - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de DAI-
unitário da FJP, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada
nº 175, de 2007, passa a ser de 201,80 (duzentas e uma vírgula
oitenta) unidades.

§ 2º - Em decorrência do disposto no “caput”, o item V.30.2 do
Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma
do Anexo I desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos alterados em decorrência do
disposto no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6º da Lei
Delegada nº 175, de 2007.

Art. ... - Ficam criadas 73,25 (setenta e três vírgula vinte e cinco)
unidades de DAD-unitário, de que trata a Lei Delegada nº 174, de 26
de janeiro de 2007, destinadas à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag.

§ 1º - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de DAD-
unitário da Seplag, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei
Delegada nº 174, de 2007, passa a ser de 1.327 (mil trezentas e vinte
e sete) unidades.

§ 2º - Em decorrência do disposto no “caput”, o item IV.2.13 do
Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma
do Anexo II desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos criados em decorrência do disposto
no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6º da Lei
Delegada nº 174, de 2007.

Anexo IV
(a que se refere o § 2º do art. da Lei nº , de de de 2008)

"Anexo V
(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei

Delegada n.º 175, de 26 de janeiro de 2007)
Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções

Gratificadas Específicas Criadas e Extintas e sua Correlação
* -  A tabela referente ao subitem V.30.2 - Quantitativo de Cargos de
Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.7.2008.
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Anexo V
(a que se refere o § 2º do art. da Lei nº , de de de 2008)

"Anexo IV
Quantitativos de Valores Unitários e de Cargos de Provimento em

Comissão
(a que se referem o § 2º do art. 2º, o § 4º do art. 8º, o § 2º do art. 14 e
o inciso I do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)
IV.2 - Quantitativos de Cargos de Provimento em Comissão Atribuídos

aos Órgãos do Poder Executivo
(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007)
  * -  A tabela referente ao subitem IV.2.13 - Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
17.7.2008.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008

(Redação do Vencido)
Altera as Leis nºs 13.085, de 31 de dezembro de 1998, 14.695 de 30

de julho de 2003, 15.302, de 10 de agosto de 2004, 15.304, de 11 de
agosto de 2004, 15.961, de 30 de dezembro de 2005 e 16.190, de 22
de junho de 2006.

Art. 1º - O § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, 31 de dezembro de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação, retroagindo seus efeitos
financeiros a 1º de janeiro de 2008:

“Art. 16 - (...)
§1º - A GDPI será atribuída aos servidores em efetivo exercício,

mensalmente, mediante pontuação aferida com base em avaliação de
desempenho individual e institucional, tendo como limite máximo mil
pontos por servidor, correspondendo cada ponto a cinqüenta e cinco
milésimos por cento do valor básico do grau J da faixa de vencimentos
da classe IV da tabela constante no Anexo II desta lei.”.

Art. 2º - O § 3º do art. 9º da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 9º - (...)
§ 3º - A comprovação das condições previstas no § 2º deste artigo

será feita pelo candidato no ato da posse.”.
Art. 3º - Ficam criados oitocentos cargos da carreira de Agente de

Segurança Socioeducativo, de que trata a Lei nº 15.302, de 10 de
agosto de 2004, pertencente ao Grupo de Atividades de Defesa Social
do Poder Executivo.

Art. 4º - A estrutura da carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo, constante no Anexo da Lei nº 15.302, de 2004, passa
a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 5º - O “caput” do art. 15 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - O concurso público para ingresso na carreira de Auditor
Interno poderá conter as seguintes etapas sucessivas:”.

Art. 6º - A estrutura da carreira de Auditor Interno, constante no item
I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, passa a vigorar na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 7º - A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, constante no item III.1
do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, passa a
vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2008, na forma do Anexo III desta
lei.

§ 1º - O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação da
tabela a que se refere o “caput” será deduzido da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, de que trata o art. 10 da Lei nº
15.961, de 2005.

§ 2º - Em decorrência do disposto no § 1º, fica extinta, a partir de 1º
de janeiro de 2008, a Vantagem Temporária Incorporável - VTI - para
a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.

Art. 8º - O art. 17 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -
GDI - para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
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e Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005, cujo limite máximo
mensal será de 40% (quarenta por cento) do valor atribuído ao
vencimento básico do grau J do nível V das respectivas carreiras,
observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.

§ 1º - A GDI será atribuída em cotas-GDI, sendo que o valor de cada
cota-GDI será equivalente a 47,17% (quarenta e sete vírgula
dezessete por cento) do valor da cota-Gepi.

§ 2º - O Poder Executivo regulamentará as condições e os critérios
para a atribuição da gratificação de que trata o ‘caput’ deste artigo.”.

Art. 9º - O art. 18 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - A GDI de que trata o art. 17 da Lei nº 16.190, de 2006, será
incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores
ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005,
desde que percebida, conforme o caso, pelos períodos de tempo
estabelecidos na alínea “c” ou no parágrafo único do art. 7º da Lei
Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 10 - A Lei nº 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 18-
A:

“Art. 18-A - Observado o limite previsto no “caput” do art. 17, os
servidores ocupantes de cargo efetivo das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças e os detentores de função pública
posicionados como TFAZ e AFAZ poderão perceber GDI – Reserva,
nos termos de regulamento, que especificará as condições e os
critérios para sua atribuição e pagamento.”.

Art. 11 - Ficam revogados:
I - o inciso IV do § 1º e o § 3º do art. 14 da Lei nº 15.302, de 2004; e
II - o inciso IV e o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 15.304, de

2004.
Art. 12 - Os efeitos das alterações efetuadas nos termos dos arts. 8º,

9º e 10 retroagem a 1º de janeiro de 2008.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I



1252

(a que se refere o art. 2º da Lei nº, de de de 2008)
“Anexo

(Arts. 1º, parágrafo único, 19 e 24 da Lei nº 15.302 , de 10 de agosto
de 2004)

* - A tabela referente a Estrutura da Carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo - Carga horária de trabalho: 40 horas
semanais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.7.2008.

Anexo II
(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2008)

“Anexo I
(Parágrafo único do art. 1º da Lei n° 15.304, de 11  de agosto de 2004)

* -  A tabela referente ao subitem I.2 - Estrutura da Carreira de
Auditor Interno - Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.7.2008.

Anexo III
(a que se refere o art. 7° da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO III
(Inciso III do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de d ezembro de 2005)
* - A tabela referente ao subitem III. 1 - Carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental - Carga Horária: 40 horas
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.7.2008.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.455/ 2008

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
Teófilo Otôni os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e 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.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.455/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
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Executivo possa doar ao Município de Teófilo Otôni dois imóveis
situados no lugar denominado Colônia Francisco Sá, nesse Município,
sendo um com área de 24.000m² e outro com 31,2260ha.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, os referidos bens
destinam-se à instalação de instituições de ensino municipais.
Ademais, o art. 2º preceitua que os imóveis 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 essa finalidade.

Ressalte-se que a autorização legislativa de que trata o projeto de lei
em análise é exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e
contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária. Em decorrência disso, pode ser transformado em lei.

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

2.455/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 2.455/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni 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

Teófilo Otôni os seguintes imóveis situados no lugar denominado
Colônia Francisco Sá, nesse Município:

I - terreno com área de 24.000m² (vinte e quatro mil metros
quadrados), registrado sob o nº 34.170, às fls. 264, v., a 265 do Livro
nº 3-AI, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo
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Otôni;
II - terreno com área de 31,2260ha (trinta e um vírgula dois mil

duzentos e sessenta hectares), registrado sob o nº 43.779, às fls. 209,
v., a 210 do Livro nº 3-AQ, no Cartório de Registro de Imóveis de
Teófilo Otôni.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
se destinam à instalação de instituições de ensino municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, caso não sejam, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizados com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.978/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.978/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Estado a pagar compensação e pensão
indenizatória por danos materiais e morais às famílias das vítimas
fatais dos incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos
Municípios de Ponte Nova e de Rio Piracicaba, foi aprovado no 2°
turno, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.978/2008
Autoriza o Estado a pagar compensação e pensão indenizatória por

danos materiais e morais às famílias das vítimas fatais dos incêndios
ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos Municípios de Ponte
Nova e de Rio Piracicaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Estado autorizado a pagar, a títul o de compensação

por danos morais, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por família,
acrescido do pagamento de pensão indenizatória, para cobertura de
danos materiais, aos familiares dependentes das vítimas fatais dos
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incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas no Município de
Ponte Nova, no dia 23 de agosto de 2007, e no Município de Rio
Piracicaba, no dia 1° de janeiro de 2008.

Parágrafo único - A pensão indenizatória a que se refere o “caput”
corresponde ao valor de um salário mínimo vigente, não incidindo
sobre ela qualquer desconto, salvo o obrigatório por força de lei
federal.

Art. 2° - São beneficiárias da compensação e da pen são
indenizatória de que trata o art. 1° desta lei as s eguintes classes, na
condição de dependentes da vítima:

I - classe I: o cônjuge ou a companheira, enquanto for viúva ou não
constituir união estável, e o filho menor de dezoito anos não
emancipado ou absolutamente incapaz;

II - classe II: os pais;
III - classe III: o irmão menor de dezoito anos não emancipado ou

absolutamente incapaz.
§ 1° - O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, desde que

comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no
regulamento.

§ 2° - A dependência econômica das pessoas indicada s na classe I
do “caput” deste artigo é presumida e a das demais deve ser provada.

§ 3° - A existência de dependente em qualquer das c lasses
especificadas no “caput” exclui os das classes subseqüentes.

§ 4° - Existindo mais de um dependente em uma mesma  classe,
eles concorrem em igualdade de condições, devendo a compensação
e a pensão indenizatória de que trata esta lei serem repartidas
igualmente entre os beneficiários da mesma classe.

§ 5° - Sempre que se extinguir o direito ao recebim ento para um
beneficiário, proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta lei,
cessando o benefício com a extinção do direito do último dependente
da mesma classe.

§ 6° - Além da hipótese prevista no § 5°, o pagamen to da pensão
cessará na data em que a vítima completaria sessenta e cinco anos
de idade.

Art. 3° - Àquele que se enquadre no rol de benefici ários, nos termos
do art. 2°, e que se encontre em litígio judicial v isando ao pagamento
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de compensação ou pensão em razão dos incêndios ocorridos na
cadeias públicas a que se refere o art. 1° é facult ado receber a
compensação e a pensão indenizatória de que trata esta lei, firmando
transação a ser homologada no juízo competente nos termos e nos
limites desta lei, dando plena e geral quitação de todos os danos
sofridos para nada mais reclamar.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.368/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.368/2008, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cantinho, com sede no
Município de Unaí, 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° 2.368/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores da Fazenda Cantinho, 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

Comunitária dos Pequenos Produtores da Fazenda Cantinho, com
sede no Município de Unaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.475/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.475/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico de
carreiras do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg -, institui a Gratificação de Escolaridade,
Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - Gedima - nas
carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária e cria cargos da carreira
de Agente Governamental, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas
n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.475/2008
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico de carreiras

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
- Ipsemg -, institui gratificação para os ocupantes de cargos das
carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, cria cargos da
carreira de Agente Governamental e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento)  os valores das

tabelas de vencimento básico das carreiras de Auxiliar de Seguridade
Social, de Técnico de Seguridade Social e de Analista de Seguridade
Social, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, de que tratam os itens V.1.1, V.1.2 e V.1.3 do
Anexo V da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005 .

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o “caput” não será
deduzido do valor percebido pelo servidor relativo à Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, a que se refere a Lei n° 15.787, de 27
de outubro de 2005.

Art. 2° - Fica instituída a Gratificação de Escolar idade, Desempenho
e Produtividade Individual e Institucional - Gedima -, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
detentores de função pública das carreiras do Instituto Mineiro de
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Agropecuária - IMA -, a que se referem os incisos I a V do art. 1° da
Lei n° 15.303, de 10 de agosto de 2004.

§ 1° - A Gedima será atribuída mensalmente aos serv idores em
efetivo exercício, mediante pontuação aferida com base na
escolaridade, no tempo de serviço e nas avaliações de desempenho
individual e institucional.

§ 2° - A pontuação a que se refere o § 1° observará  os seguintes
limites máximos por servidor:

I - três mil pontos, para as carreiras de Fiscal Agropecuário, Fiscal
Assistente Agropecuário, Especialista em Gestão de Defesa
Agropecuária e Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária;

II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Operacional.
§ 3° - O ponto unitário da Gedima corresponde a 0,0 32% (zero

vírgula zero trinta e dois por cento) do valor do vencimento básico do
grau J do nível VI referente à carreira e à carga horária de trabalho do
servidor, conforme as tabelas constantes no item II.I do Anexo II da
Lei n° 15.961, de 2005.

§ 4° - Serão deduzidos da Gedima os valores acresci dos à
remuneração do servidor a partir de 1° de janeiro d e 2008, em virtude
de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou
concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente.

Art. 3° - Ficam criados vinte e seis cargos de prov imento efetivo da
carreira de Agente Governamental, instituída pela Lei n° 15.470, de 13
de janeiro de 2005, lotados na Secretaria de Estado de Governo –
Segov.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos da carreira de Agente Governamental, constante no item
I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a  ser de
quatrocentos e sessenta e seis.

Art. 4° - Ficam criadas cento e duas unidades de FG D-unitário, a
que se refere a Lei Delegada n° 174, de 26 de janei ro de 2007,
destinadas à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - Em virtude do disposto no “caput”, o quantit ativo de FGD-
unitário da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, constante no
item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 20 07, passa a ser
de cento e duas unidades.
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§ 2° - A identificação e a destinação das funções g ratificadas criadas
no “caput” serão estabelecidas em decreto.

Art. 5° - O disposto no art. 1° e no § 1° do art. 2 ° desta lei retroage a
1° de janeiro de 2008.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÕES  DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/7/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

José Marcos Lemos, ocorrido em 11/7/2008, em Ouro Fino. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado José Henrique, dando ciência de que estará ausente
do País no período de 16/7 a 23/7/2008. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2008

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 80, DE 17 DE JULHO DE 2008

Acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos

termos do § 4º do art. 64 da Constituição do Estado, promulga a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 174 da Constitu ição do Estado o
seguinte § 1°, passando seu parágrafo único a vigor ar como § 2°:

“Art. 174 - (...)
§ 1° - A equipe de transição de governo indicada pe lo candidato

eleito para o cargo de Prefeito terá pleno acesso às informações
relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos de
governo, nos termos de lei municipal.”.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 17 de julho de 2008;
220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Doutor Viana - 1º-Vice-Presidente
Deputado José Henrique - 2º-Vice-Presidente
Deputado Roberto Carvalho - 3º-Vice-Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário

ATAS
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nº 253, 254, 255 e
256/2008 (encaminhando o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515,
os Projetos de Lei nºs 2.628 e 2.629/2008 e emenda ao Projeto de Lei
nº 2.431/2008, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase
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(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.630 a 2.637/2008 - Requerimentos nºs 2.729 a 2.733/2008 -
Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e Lafayette de
Andrada - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Segurança Pública, de Transporte, de Assuntos Municipais e de
Administração Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Padre João - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.978 e 2.475/2008; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada;
aprovação; questão de ordem; verificação de votação; ratificação da
aprovação - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -
Discussão e Votação de Indicações: Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome da Sra. Terezinha Marlene Porto para membro do
Conselho Estadual de Educação; discurso do Deputado Padre João;
inexistência de quórum para votação - Indicação, feita pelo
Governador do Estado, do nome do Sr. Oderli Aguiar para membro do
Conselho Estadual de Educação; discurso do Deputado Padre João;
encerramento da discussão - Indicação, feita pelo Governador do
Estado, do nome da Sra. Sílvia Nietsche para membro do Conselho
Estadual de Educação; discurso do Deputado Padre João; questão de
ordem; chamada para a recomposição do número regimental;
existência de quórum para continuação dos trabalhos; encerramento
da discussão - Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo e João Leite;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 991/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.386/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.479/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.609/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.945/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.028/2008;
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aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.395/2008; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.098/2008; votação
do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação; votação das
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2 e das Emendas nºs 4 a 7;
aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2; votação da
Emenda nº 3; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
725/2007; apresentação das Emendas nºs 1 e 2; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação;
prejudicialidade da Emenda nº 1; votação da Emenda nº 2; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Resolução nº 2.620/2008; aprovação - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.587/2008; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei Complementar nº 42/2008; encerramento da discussão; questão
de ordem; votação nominal do projeto; aprovação na forma do vencido
em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 17/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 532/2007; apresentação da Emenda nº 1;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.959/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.041/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.042/2008; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.043/2008;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.044/2008;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.045/2008;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.047/2008;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.256/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.450/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.269/2007; apresentação das Emendas nºs 22 a
24; encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com
o projeto à Comissão de Meio Ambiente - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.050/2008; aprovação com a Emenda nº 1 -
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.267/2008; aprovação
com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.268/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.299/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.300/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.301/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.317/2008; encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1,
salvo emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2;
votação da Emenda nº 3; rejeição; declaração de voto - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 2.455/2008; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
2.392/2008; requerimento do Deputado Délio Malheiros; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007; questão de ordem; suspensão e reabertura
da reunião; prorrogação da reunião; requerimento do Deputado
Adalclever Lopes; aprovação do requerimento - Requerimento da
Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa
- Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;
deferimento; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz - Encerramento
- Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - 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



1264

Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h14min, a

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Durval Ângelo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 253/2008*
Belo Horizonte, 11 de julho de 2008.
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
nº 18.515, que proíbe a cobrança de consumação mínima por
fornecedor de produto ou serviço.

Ouvida a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
assim se manifestou:

Razões do veto:
O texto original do projeto de lei, que estabelecia proibição a

restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres,
teve sua incidência estendida a qualquer “fornecedor de produto ou
serviço” e suprimida a definição de “consumação mínima”.

Assim, a proposição, se transformada em norma jurídica, atingirá,
com efeitos negativos, outras categorias de fornecedores, que não
aqueles que justificaram o projeto, como, por exemplo, fornecedores
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de serviços de energia elétrica, água, planos de saúde, aos quais a
fixação de consumo mínimo é adequada e legal.

Por outro lado, é perceptível que o texto da proposição extrapolou a
intenção dos legisladores, com prejuízo aos próprios consumidores.

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

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

“MENSAGEM Nº 254/2008*
Belo Horizonte, 14 de julho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
a denominação de Escola Estadual Antônio Coelho à Escola Estadual
de Ensino Médio situada na Rua Tocantins, 60, Bairro São Pedro, no
Município de Ponte Nova.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória ao Sr. Antônio Coelho, que se destacou como Presidente da
Associação de Bairro São Pedro e adjacências, tendo prestado
relevantes serviços à comunidade, conforme se verifica na justificação
anexa apresentada pela Sra. Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Antônio Coelho, de ensino médio, à
Escola Estadual de Ensino Médio, situada na Rua Tocantins, 60,
Bairro São Pedro, no Município de Ponte Nova.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio, que, em
reunião realizada no dia 28/5/08, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
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Antônio Coelho para denominação da referida unidade de ensino.
Antônio Coelho, natural de Ponte Nova, foi um cidadão exemplar,

que se destacou como presidente da Associação do Bairro São Pedro
e adjacências, prestando relevantes serviços à comunidade,
conseguindo melhorias significativas para proporcionar melhor
qualidade de vida.

O homenageado nasceu em 29/5/1936 e faleceu em 11/4/1991.
Cumpre registrar que, no Município de Ponte Nova, 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 egrégria Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.628/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Antônio Coelho à Escola

Estadual de Ensino Médio, no Município de Ponte Nova.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Antônio Coelho a Escola

Estadual de Ensino Médio localizada na Rua Tocantins, 60, Bairro São
Pedro, no Município de Ponte Nova.

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 255/2008*

Belo Horizonte, 14 de julho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
denominação aos prédios que integram a estrutura do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, compondo o complexo de
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edifícios destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, nesta
Capital.

Foram escolhidos os nomes, após eleição no âmbito da instituição,
do ex-Procurador-Geral de Justiça José Diogo de Almeida Magalhães
e do Promotor de Justiça Carlos Ferreira Brandão pelas notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Os procedimentos legais necessários para a efetivação da presente
proposta foram todos observados, sendo estas, Senhor Presidente, as
razões que me levam a propor à elevada análise de seus Nobres
Pares, o projeto em questão.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.629/2008
Dá denominação aos prédios que compõem o complexo de edifícios

destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 1º - Os prédios que integram a estrutura do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais e que compõem o complexo de edifícios
destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, nesta Capital,
ficam assim denominados:

I - José Diogo de Almeida Magalhães, ex-Procurador-Geral de
Justiça, o prédio situado na Rua Ouro Preto, 703; e

II - Carlos Ferreira Brandão, Promotor de Justiça, o prédio situado
na Rua Dias Adorno, 367.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 256/2008

- A Mensagem nº 256/2008, encaminhando emenda ao Projeto de
Lei nº 2.431/2008, foi publicada na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.630/2008

Declara de utilidade pública a Fundação Harmonia de Artes e
Conhecimentos Transcendentais.

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

Artes e Conhecimentos Transcendentais, com sede no Município de
São Tomé das Letras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos

Transcendentais, criada em 8/3/94, com sede no Município de São
Tomé das Letras, é pessoa jurídica de direito privado, com finalidades
socioculturais, livre de discriminação religiosa, racial ou social.

A entidade tem como objetivos primordiais promover atividades
voltadas ao autoconhecimento para o aprimoramento do ser humano
e da comunidade em que ele vive, utilizando para conseguir tal intento
ferramentas tais como: artes marciais, técnicas de meditação,
bionergética, música, artes cênicas, estudos científicos, medicina
alternativa, pintura e artes manuais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à fundação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que ela atende aos requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.631/2008
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Heitor Villa

Lobos, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical
Heitor Villa Lobos, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A Corporação Musical Heitor Villla Lobos é entidade

que não possui fins lucrativos, realizando valoroso trabalho junto à
comunidade nevense com a realização de ensino gratuito da música,
promovendo a arte e a cultura naquele Município. Conforme
documentação que apresenta, cumpre todas as exigências legais,
sendo merecedora do título que tornará a entidade em tela, de
utilidade pública estadual. Para tanto, solicito aos nobres pares, a
aprovação do projeto em escopo.

- 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 2.632/2008
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Unidos do Morro, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grêmio Recreativo

Escola de Samba Unidos do Morro, com sede no Município de Pará
de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Morro,
entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivos difundir o civismo e
a cultura, criando e incentivando atividades relacionadas com o meio.
Para tanto realiza exposições e sempre se apresenta nos desfiles
oficiais, competindo com suas co-irmãs. A referida entidade tem ainda
por finalidade promover iniciativas culturais, sociais e recreativas
como oficinas de artes, ensino profissionalizante, concurso de
músicas, danças e “shows” educativos visando sempre promover o
folclore nacional e regional.
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No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não faz
discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Por ser justo, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.633/2008
Reconhece o Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais como

órgão consultivo oficial do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais,

cognominado Casa de João Pinheiro, fundado em 1907, com sede na
Capital, é considerado órgão consultivo oficial do Estado, em assuntos
de história, geografia e ciências auxiliares e complementares que se
referirem a Minas Gerais.

Art. 2º - O associado do Instituto Histórico Geográfico, desde que se
identifique, terá livre acesso e estará autorizado a realizar consultas,
pesquisas e empréstimos, na forma dos regulamentos internos:

a) nas repartições públicas estaduais;
b) nas repartições públicas federais e municipais conveniadas com o

Estado para assuntos históricos ou culturais;
c) nas repartições privadas conveniadas ou subsidiadas pelo Estado

para assuntos históricos ou culturais.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais é

entidade civil de caráter cultural, sem fins lucrativos, reconhecida de
utilidade pública municipal, estadual e federal. Cognominado Casa de
João Pinheiro, foi fundado em 1907 nesta Capital. Congrega pessoas
ilustres e associados interessados em preservar e cultivar a memória
mineira nos campos da história, da geografia e de outras ciências
afins.

Tradicionalmente, há cem anos o Instituto Histórico Geográfico
colabora com os poderes públicos em comissões temporárias e
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técnicas relacionadas ao segmento histórico e cultural do Estado,
integrando os Conselhos das Medalhas da Inconfidência e Santos
Dumont.

Contudo, em que pese à colaboração centenária, inexiste norma de
caráter geral legitimando a instituição como órgão consultivo oficial do
Estado.

Assim, faz-se necessário elevar à condição de colaborador oficial o
Instituto Histórico Geográfico, a mais antiga instituição cultural e
repositória das tradições mineiras.

- 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 2.634/2008
Declara de utilidade pública a entidade Vila Nova Futebol Clube,

com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Nova

Futebol Clube, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Rêmolo Aloise
Justificação: O Vila Nova Futebol Clube é sociedade civil sem fins

lucrativos que concretiza seus objetivos estatutários realizando um
trabalho de grande valor social no Município de Carmo do Rio Claro.

Por meio de atividades de caráter social, recreativo, cultural,
educacional e, especialmente, esportivo, congrega crianças e jovens,
proporcionando-lhes cultura e lazer e colaborando para afastá-los de
outras atividades marginais. Presta também, através de diversos
programas, assistência às famílias de crianças carentes e portadoras
de necessidades especiais.

Pelo trabalho que desenvolve para consolidação da cidadania e por
atender aos requisitos legais, conto com o apoio dos nobres colegas
ao título declaratório proposto.

- 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 2.635/2008
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Declara de utilidade pública a Obra Unida Asilo Padre Eustáquio da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Coromandel.

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

Eustáquio da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Coromandel.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Chico Uejo
Justificação: A Obra Unida Asilo Padre Eustáquio da Sociedade São

Vicente de Paulo está sediada na Rua Claudemiro Machado, nº 30, na
cidade de Coromandel. É uma associação civil de direito privado,
beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos,
com prazo indeterminado de duração. Está em pleno e regular
funcionamento desde sua fundação, há mais de três anos.

Sua diretoria é composta por membros de reconhecida idoneidade
não remunerados pelas atividades que exercem na associação.

A entidade tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo
da assistência social e a promoção humana e visa especialmente
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em
condições de liberdade e dignidade, para a preservação de sua saúde
física e mental.

Diante do exposto e, tendo em vista que a associação, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.636/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep MV -, com sede no Município de Camanducaia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário
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de Segurança Pública - Consep MV -, com sede no Município de
Camanducaia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Com a finalidade de colaborar com as questões de

defesa social, especialmente aquelas ligadas à prevenção de ilícitos,
moradores do Distrito de Monte Verde, no Município de Camanducaia,
fundaram o Conselho Comunitário de Segurança Pública.

A entidade tem participação ativa em todas as questões que
envolvem segurança pública e melhoria da qualidade de vida dos
moradores do Distrito de Monte Verde, constituindo-se num canal de
comunicação entre as autoridades policiais, os órgãos dos sistemas
de defesa social locais e a comunidade, visando a colaborar para que
as instituições públicas operem em benefício dos cidadãos. Assim,
congrega as lideranças comunitárias e as autoridades públicas com
vistas a planejar ações integradas, que resultem na melhoria da
qualidade de vida da população. Incentiva o espírito cívico e
comunitário e promove a solução de problemas ambientais e sociais
que tenham implicações policiais.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar ao referido conselho o título
de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.637/2008
Dispõe sobre a proibição do consumo de produtos derivados do

tabaco em recintos coletivos fechados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É proibido no Estado o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos,

cachimbos ou quaisquer outros produtos fumígenos, derivados ou não
do tabaco, em recintos coletivos fechados, públicos ou privados.

§ 1º - Entende-se por recinto coletivo fechado todo local destinado à
utilização simultânea por várias pessoas, como prédios comerciais ou
industriais, casas de espetáculos, restaurantes e estabelecimentos
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similares.
§ 2º - Excluem-se da definição do parágrafo anterior as superfícies

abertas em pelo menos um de seus lados, cobertas ou não, ainda que
delimitadas em seus contornos.

Art. 2º - Em recintos coletivos fechados com área superior a 100m²
(cem metros quadrados), fica facultada a criação de áreas para
fumantes equivalentes a, no máximo, 30% da área total.

§ 1º - As áreas de fumantes devem ser isoladas por barreira física e
equipadas com soluções técnicas que garantam a exaustão do ar da
área de fumantes para o ambiente externo.

§ 2º - Excluem-se do disposto neste artigo os recintos coletivos
fechados voltados para a saúde ou a educação.

Art. 3º - Aos recintos com áreas inferiores a 100m² (cem metros
quadrados) cuja finalidade seja entretenimento ou lazer fica facultada
a definição de horários exclusivos para fumantes, desde que ostentem
a adequada sinalização.

Art. 4º - Os estabelecimentos que não cumprirem o estabelecido em
lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - multa de R$400,31 (quatrocentos reais e trinta e um centavos) na
primeira autuação;

II - multa de R$800,60 (oitocentos reais e sessenta centavos) na
segunda autuação;

III - interdição do estabelecimento por trinta dias na terceira
autuação;

IV - cassação do alvará de funcionamento caso persista a infração.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Esta proposição objetiva reforçar as ações para

repressão do uso de cigarros ou de quaisquer outros produtos
fumígenos, derivados ou não do tabaco, tendo em vista os resultados
de estudos e pesquisas que comprovam o malefício que causam à
saúde da população.

Cada vez mais as autoridades governamentais estabelecem
regulamentos que protegem o não-fumante. Além disso, houve um
aumento da conscientização dos indivíduos sobre o ar que respiram,
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não só em casa como nos ambientes e locais públicos. No Brasil,
progressivamente surgem leis, tanto estaduais quanto federais,
preservando os direitos dos não-fumantes, o que mostra um avanço
na conscientização de todos no que tange à poluição ambiental
causada pelo tabaco.

Já se evoluiu bastante no processo de repressão ao fumo, mas
ainda há muito que fazer: deve-se criar, cada vez mais, ambientes
totalmente desfavoráveis ao fumo.

Os recintos coletivos fechados, públicos ou privados, destinados à
utilização simultânea por várias pessoas, não deveriam estar
contaminados pelo tabaco, pois milhares de pessoas prejudicam sua
saúde passivamente.

Estudos científicos comprovam que o fumante passivo leva
desvantagem em relação ao fumante propriamente dito. A
permanência em um ambiente poluído faz com que se absorvam
quantidades de substâncias, tais como a nicotina, em concentrações
semelhantes às de quem fuma. Foi comprovado que a fumaça
exalada pelo fumante é mais contaminadora do que a fumaça normal
do cigarro. O fumante passivo, além de absorver o grande número de
contaminadores químicos da fonte emissora, passa a receber o
acréscimo produzido pelo fumante. Os fumantes passivos sofrem os
efeitos imediatos da poluição ambiental oriunda do tabaco, tais como
irritação nos olhos, manifestações nasais, tosse, cefaléia, aumento de
problemas alérgicos, principalmente das vias respiratórias, aumento
de problemas cardíacos, elevação de pressão arterial e angina (dor no
peito). Outros efeitos, em médio e longo prazos, são redução da
capacidade funcional respiratória, aumento do risco de arteriosclerose
e aumento do número de infecções respiratórias em crianças. Além
disso, os fumantes passivos apresentam incidência duas vezes maior
de câncer de pulmão do que a das pessoas que não são submetidas à
poluição ambiental do tabaco.

As crianças, principalmente as de pouca idade, são enormemente
prejudicadas em sua convivência involuntária, pois sua exposição
passiva aos contaminadores químicos da fumaça de cigarro as coloca
como fortes candidatas às doenças do sistema respiratório, que
podem ainda retardar o desenvolvimento de seus pulmões e
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comprometer sua saúde para o resto da vida.
Este projeto tem também como finalidade minimizar o incômodo

causado pelos fumantes nos recintos coletivos fechados.
Diante do exposto, submetemos este projeto de lei à apreciação dos

nobres pares, solicitando 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.729/2008, do Deputado Almir Paraca, em que pleiteia seja

solicitada ao Conselho Administrativo da Eletrobrás a inclusão na
pauta de sua próxima reunião do termo de compromisso para a
execução do Programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais,
ajustado entre essa empresa, o Executivo Estadual e a Cemig. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.730/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de
Camanducaia pelo 140º aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.731/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que pleiteia seja
solicitada ao Governador do Estado a concessão do Título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Carlos Augusto Lira
Aguiar, Presidente da Aracruz Celulose S.A. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.732/2008, dos Deputados Luiz Tadeu Leite e Gil Pereira, em
que pleiteiam seja solicitada ao Ministro da Ciência e Tecnologia a
criação de um Instituto Nacional de Pesquisa no Município de Montes
Claros. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.733/2008, da Comissão de Constituição e Justiça, em que
solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
providências para a ampliação da licença maternidade nos mesmos
moldes do Estado de São Paulo. (- À Comissão de Administração
Pública.)

- O requerimento do Deputado Lafayette de Andrada foi publicado
na edição anterior.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
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Sargento Rodrigues.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Segurança Pública, de Transporte, de Assuntos Municipais e de
Administração Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados

e Deputadas, mais uma vez ocupo a tribuna para destacar uma
conquista da sociedade mineira em relação à BR-040.
Lamentavelmente, no trecho da BR-040 que liga Belo Horizonte a
Conselheiro Lafaiete, foram inúmeros os acidentes que ceifaram a
vida de muitas pessoas e também causaram prejuízos de ordem
material. Dificilmente, ao passarmos por essa BR, não vemos dezenas
de carros trocando pneus. São acidentes de todos os níveis de
gravidade.

Várias audiências públicas foram realizadas na Casa para tratar
desse assunto, além das visitas feitas à própria BR. Um dos
desdobramentos advindos dessas audiências e visitas realizadas
desde o ano passado foi o compromisso da Vale e da CSN, aqui
representada pelo Sr. Fernando Coura, com a construção de uma via
paralela, a chamada popularmente de Rodovia do Minério. Um dos
itens que estava impedindo a execução da Rodovia do Minério era a
licença ambiental. A referida licença já foi concedida, e, segundo
informação do Sindiextra, na semana que vem as obras da Rodovia
do Minério serão iniciadas.

Então, é uma conquista da sociedade retirar da BR-040 o tráfego de
inúmeras carretas de minério, que danificam o asfalto e deixam
minério pela BR afora, que se transforma em muita poeira no período
da seca e lama na época de chuvas. Isso se transforma em uma
ameaça a todos que trafegam, sobretudo no trevo de Ouro Preto, mas
também de Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete em certos dias. No
trecho da BR-040 dentro do Município de Congonhas, a situação é
ainda mais caótica.

Então, é muito bom dar essa notícia do início das obras na BR-040.
Repito que se trata de uma conquista desta Casa, que vem sempre
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cobrando. Vários Deputados que participaram de audiências públicas
cobraram do DNIT e das empresas mineradoras. Temos reiterado e
os próprios empreendedores reconhecem que essa atividade tem
dado muito lucro e nunca na história foi tão rentável. Só na região do
Quadrilátero Ferrífero, todas as empresas estão em fase de
expansão. Em curtíssimo prazo, a tendência do tráfego é triplicar.

Portanto, essa obra é urgente, e essas empresas anunciaram em
audiências públicas nesta Casa que antes das chuvas será concluída,
diminuindo bastante o tráfego desses caminhões de minério nesse
trecho da BR-040. As próprias empresas vão arcar com as despesas,
e a previsão inicial é de R$10.000.000,00, havendo também a cessão
do terreno pela Vale. O DNIT estará acompanhando de perto, com
liberação de alguns trechos em que haverá intervenção da nova
Rodovia do Minério sobre a BR-040.

Reconhecemos a atuação do Sindiextra, sobretudo na pessoa do Sr.
Fernando Coura, presente nas audiências, que foi o interlocutor da
Vale e da CSN e de outras empresas que utilizam esse trecho da BR-
040. Estamos na expectativa de que ainda neste ano o tráfego de
caminhões pesados seja retirado.

Concedo aparte ao Deputado Fábio Avelar, que nas audiências
públicas e visitas técnicas a esse trecho sempre esteve atento a esse
quadro crítico.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Obrigado. Cumprimento-o
pelo assunto que V. Exa. aborda nesta tarde, o qual estamos
debatendo há vários meses. Registro a importância da sua
participação nesse trabalho para recuperação da BR-040, com as
dificuldades que vimos enfrentando.

Realizamos algumas audiências públicas, e em todas elas foi
reafirmado o compromisso das empresas privadas, por meio do
Sindiextra, de implementar essa importante estrada, como V. Exa.
ressaltou, com cerca de 10km e custo estimado em R$20.000.000,00,
com início já na segunda-feira. Segundo informações do Sindiextra,
até o final deste ano ou, no mais tardar, no início do próximo, essa
importante estrada estará concluída, se Deus quiser, retirando da BR-
040 o trânsito de transporte pesado de minério ali realizado.

Essa é nossa primeira vitória, Deputado Padre João, que temos de
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comemorar. Também temos de agradecer a participação do
Sindiextra, registrando que essa obra não foi iniciada há mais tempo
em razão de um atraso no processo de licenciamento ambiental. Mas
foi uma vitória importante, e acho que agora, tão logo reiniciemos as
nossas atividades nesta Casa - já conversamos com o Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, temos de agir para implementar aqui
a frente parlamentar em prol da duplicação da BR-040, que já conta
com a assinatura de mais de 60 parlamentares. Acho importante que
logo no início do segundo semestre promovamos a instalação dessa
frente; a partir daí, poderemos, então, empreender um esforço
concentrado para garantir, junto ao Ministério dos Transportes, os
recursos necessários para que se possa fazer ainda neste ano o
estudo de viabilidade técnica e ambiental para implementação do
projeto de duplicação da BR-040 já no ano que vem. Assim, quero
cumprimentar o Deputado Padre João, contando com a participação
de V. Exa. na ativação da nossa frente parlamentar, que certamente
vai trazer uma contribuição muito importante para esse processo.
Parabéns e muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Padre João - Sou eu quem agradece ao Deputado
Fábio Avelar, a quem parabenizo pelas ações que tanto contribuíram
com essa conquista. Mas, lamentavelmente, Deputado Fábio Avelar,
não podemos celebrar a conquista de um outro pleito, este em relação
à MG que liga a BR-040 a Ouro Branco. Desde a primeira audiência
pública aqui realizada, há três anos, para discutir a licença para a
expansão da Gerdau em Ouro Branco e Congonhas, a Gerdau se
comprometeu a duplicar essa MG, que liga a BR-040 a Ouro Branco;
portanto, também à entrada da empresa. Mas a Gerdau não pode
fazer isso; embora tenha garantido, Deputada Elisa, todos os recursos
para a execução da obra, ela depende do projeto, que é liberado pelo
DER. Há três anos, Deputado Antônio Carlos, a empresa quer duplicar
a MG, mas o DER nem sequer liberou o projeto. Por várias vezes fui
ao DER, e em uma das audiências que tivemos ali alegaram que o
projeto estava na Gerdau para readequação ao Orçamento, o que,
como descobri depois, era mentira: o projeto estava lá no DER. Agora,
dizem que está na Secretaria de Obras. Então, há uma enrolação. A
questão não é política, mas de politicagem, pois entendo que uma
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questão é política quando há comprometimento com a vida, com toda
a política de infra-estrutura de obras que são essenciais para uma
região.

Não dá para entender. Não é incompetência do Estado, porque
conseguimos enxergar outras MGs que estão sendo construídas,
alargadas, pavimentadas. Por que somente com o trecho que liga a
BR-040 a Ouro Branco há essa má-vontade do governo do Estado em
liberar o projeto, sendo que isso foi acordado há mais de três anos?
Má-vontade essa que vem prejudicando toda a comunidade de Ouro
Branco, sobretudo as pessoas que vindo do Rio de Janeiro, ou
mesmo de Belo Horizonte, passam por Ouro Branco, pela Estrada
Real, indo a Ouro Preto e Mariana.

Quero deixar o meu protesto em relação à má-vontade do DER, à
falta de respeito com o povo de Ouro Branco e com todos que utilizam
o trecho da 040 a Ouro Branco. E ainda cumprimentar a Gerdau pela
boa-vontade e interesse em arcar financeiramente com a obra, e nem
sequer o governo libera o projeto.

Representando a comunidade de Ouro Branco, deixo aqui os meus
protestos. Retomaremos esse assunto junto com o Deputado Mauri
Torres, Líder do Governo, para estar junto com o Secretário Danilo de
Castro, que coordena essas questões políticas ou politiqueiras que
vêm emperrando projetos importantes em nosso Estado. Muito
obrigado.
* - 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em
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15/7/2008, dos Requerimentos nºs 2.692/2008, do Deputado Bráulio
Braz; 2.707/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, e 2.710/2008, do
Deputado Carlin Moura; de Transporte - aprovação, na 20ª Reunião
Ordinária, em 15/7/2008, dos Requerimentos nºs 2.667/2008, do
Deputado Doutor Viana, e 2.697/2008, da Comissão de Defesa do
Consumidor; de Assuntos Municipais - aprovação, na 7ª Reunião
Extraordinária, em 15/7/2008, dos Requerimentos nºs 2.694 a
2.696/2008, da Deputada Ana Maria Resende; e de Administração
Pública - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 15/7/2008, dos
Requerimentos nºs 2.663/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
2.705/2008, do Deputado Bráulio Braz, e 2.706/2008, do Deputado
Célio Moreira (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.978/2008, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a
pagar compensação e pensão indenizatória por danos materiais e
morais às famílias das vítimas que perderam a vida nos incêndios
ocorridos nas cadeias públicas de Ponte Nova e Rio Piracicaba; e
2.475/2008, do Governador do Estado, que reajusta os valores das
tabelas de vencimento básico de carreiras do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, institui a
Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual
e Institucional - Gedima - nas carreiras do Instituto Mineiro de
Agropecuária e cria cargos da carreira de Agente Governamental (À
sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada

em que solicita seja o Projeto de Lei nº 2.317/2008 distribuído, em 2º
turno, à Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação da votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
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às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Em razão das várias reuniões de

comissões que neste momento estão ocorrendo, seria interessante
fazer a chamada nominal, um por um, para recompor o quórum.

O Sr. Presidente - Deputado Getúlio Neiva, estamos em processo de
verificação de votação. Além disso, não há Deputados em comissão
neste momento.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito bem, Sr. Presidente.
- Procede-se à verificação da votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, já havia sido utilizado

o painel. Queria apenas registrar o meu voto “sim”.
O Sr. Presidente - Está registrado. Votaram “sim” 41 Deputados.

Não houve voto contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do
requerimento. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja
o Projeto de Lei nº 2.483/2008 distribuído à Comissão de Segurança
Pública. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

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

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

- Procede-se à verificação da votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto

contrário. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a
aprovação do requerimento. Cumpra-se.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, pelo Governador do Estado, da Sra.

Terezinha Marlene Porto para membro do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Deputados, Deputadas, antes de salientar
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a importância dessa Conselheira no Conselho Estadual de Educação,
queria dizer aos Deputados que, lamentavelmente, às vezes,
exponho-os, mas o faço porque o Regimento me permite. O meu
objetivo não é expor nenhum colega. A minha reivindicação é legítima
e, mais do que legítima, justa. Ela não teve o respeito da Comissão
nem do próprio Tribunal de Justiça, que deveria, pelo menos, sinalizar
ou justificar por que não, já que era do seu interesse. E não houve
nem sequer o respeito desse órgão de se manifestar em relação à
nossa proposição. Portanto peço a compreensão dos Deputados e
conto com ela. Meu objetivo não é expô-los, não se trata disso.

Sr. Presidente, quero reiterar a importância da missão de um
conselho estadual. Qualquer política pública é fundamental, mas,
sobretudo, a educação. Sabemos dos inúmeros desafios que ainda
temos nessa área. Quero, ao estar aqui não só aprovando, mas
também louvando a indicação da Sra. Terezinha Marlene Porto como
Conselheira, que integrará o Conselho Estadual de Educação, ousar
pedir uma atenção e um carinho especial dela com nossa juventude.
Se o acesso à educação é um desafio para todas as crianças e
jovens, esteja certa, Sra. Terezinha, que, para a criança e o jovem da
zona rural, ele ainda é maior, não só no que se refere ao acesso mas
também no que se refere ao conteúdo que recebem os que têm
acesso.

Então temos dois grandes desafios. Primeiro, o acesso à educação,
o que muitos ainda não têm; segundo, uma grade curricular, ou seja,
um conteúdo diferenciado para a juventude rural. A Sra. Terezinha, a
indicada, sendo mulher, terá essa sensibilidade, esse carinho e um
olhar voltado para o jovem e a jovem rural. Quando, sobretudo na
criação, arrancamos o jovem do mundo rural e o trazemos para o
mundo urbano, ele já se encontra deslocado, sem chão. Ele já se
sente acuado no mundo urbano, mesmo sendo sua formação igual à
do jovem urbano.

Sra. Terezinha Marlene Porto, futura Conselheira, se queremos
manter o homem e a mulher no campo, será a partir da educação e de
uma atuação do próprio Conselho, para resgatar, em cada criança, em
cada jovem, o encantamento pela zona rural. É fazer brotar na mente
e nos corações das nossas crianças e jovens o orgulho de serem da



1284

zona rural. Só assim, Deputado Carlin Moura, na próxima década,
teremos famílias, homens e mulheres, com qualidade de vida, na zona
rural. É assim que nasce a esperança, com a participação de novos
Conselheiros integrando o Conselho Estadual de Educação, com o
objetivo de repensar toda a política educacional do nosso Estado, tal
como garantir avanços na educação, e nunca o retrocesso.

Esses avanços passam pelo mundo rural, e temos, em Minas Gerais
e no Brasil, modelos e várias referências. Uma delas, que louvo, é a
pedagogia da alternância, implementada pelas Escolas-Famílias
Agrícolas, para os ensinos fundamental, médio ou superior, em que a
criança fica 15 dias morando na escola. Além da grade curricular
exigida pelo MEC desde o ensino fundamental, há uma
complementação específica voltada para a agricultura, para a
agropecuária e para as questões ambientais.

Então, a pedagogia de alternância que vem sendo implementada
pelas Escolas-Famílias Agrícolas é uma referência, um modelo para
nós. Creio que é esse o caminho para fazermos brotar no coração e
na mente das nossas crianças e jovens o encantamento pelo campo.
Só assim, ao invés de se ter a ilusão de estudar e ir para grandes
centros como São Paulo e Belo Horizonte, nossas crianças e jovens
terão o sonho de permanecer no campo e produzir alimentos,
preservar o meio ambiente e garantir qualidade de vida para todo o
povo brasileiro e, por que não, para as pessoas do mundo inteiro,
produzir alimentos não somente em quantidade, mas em qualidade.
Com essa educação diferenciada, fica muito claro que não basta
produzir alimentos, mas produzi-los com qualidade. Um dos aspectos
importantes em relação à qualidade dos alimentos é sua produção
sem uso de veneno, sem uso de agrotóxicos, que vêm matando tanta
gente.

Então, Sr. Presidente, nossa indicação é favorável, louvando a Sra.
Terezinha Marlene Porto e desejando a ela sucesso no Conselho
Estadual de Educação.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum para votação, mas que o há para discussão das matérias
constantes na pauta.
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Indicação, pelo Governador do Estado, do Sr. Oderli Aguiar para
membro do Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial
opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com a
palavra, para discuti-la, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Como o assunto ainda se refere à
composição do Conselho Estadual de Educação, permita-me
continuar a reflexão. Antes me referia à Sra. Terezinha Marlene Porto,
agora a nossa saudação ao Conselheiro Oderli Aguiar. Fazia
referência à importância da educação diferenciada pelo campo, e
agora vamos contar com esse novo conselho para essa sensibilidade
relacionada com a formação de crianças e jovens na linha da
produção de alimentos; não somente a produção em si, mas a
produção preocupada com a qualidade. Aqui, neste Plenário, o próprio
Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, afirmou que
Minas Gerais, lamentavelmente, está batendo o recorde no uso de
veneno, com uma média de 6kg por hectare ao ano. As reportagens
que vemos todos os dias são de intoxicação, envenenamento e morte
na produção de morango, maçã, batata-inglesa.

Isso ocorre com vários alimentos, tanto na aplicação, com as
pessoas que os produzem, quanto com quem os adquire e os ingere.
Assim, Conselheiras e Conselheiros, Sr. Oderli Aguiar, é muito
importante que, na educação, o eixo estrutural seja o
comprometimento com a vida e com a qualidade de vida, educar e
formar para a vida. Então, quando a educação do campo for, de fato,
diferenciada, as coisas tomarão outro rumo. Contamos com esse novo
conselho de acelerar o processo de educação diferenciada para o
campo e para produzir alimento com qualidade. Temos de produzir
alimentos para garantir vida, e não para gerar doenças e morte. É
uma grande contradição produzir alimentos para gerar doenças e
morte.

Dessa forma, Sr. Oderli, é com alegria que acolhemos e aprovamos
o seu nome para o Conselho, mas com a esperança de termos, de
fato, uma dedicação, um olhar diferenciado sobre cada ser humano. É
importante termos uma atenção particularizada, pois cada ser humano
tem sua própria natureza, é um ser distinto. É, logo, inconcebível
termos salas de aula com tantos alunos, 50 ou 60. É impossível, com
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esse número, ter uma dedicação integral do professor. É impossível
ter uma educação de qualidade, se a educação não for diferenciada
entre o campo e a cidade. É impossível ter uma educação de
qualidade, Sr. Oderli, novo Conselheiro, quando, ainda em Minas
Gerais, na mesma sala de aula, temos a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª séries,
quatro turmas distintas no mesmo espaço físico. A capacidade da
criança de absorver, de formação, fica próximo a zero. Não resolve
implementar um transporte e trazer todas essas crianças para a área
urbana. Por que não começar com o tempo integral no campo?

Abandonamos o campo há muito tempo. Não tivemos governantes
comprometidos com o campo, basta lembrar que realizamos, no mês
de junho, a 1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário, para sistematizar uma política de
desenvolvimento rural na agricultura e na pecuária, na lógica da
agricultura familiar. No campo da educação, já tivemos mais de 10
conferências, o mesmo ocorrendo na área da saúde. No caso da
igualdade racial, já vamos para a terceira conferência. A segurança
alimentar, que é uma política pública nova, já realizou quatro
conferências. Infelizmente, no caso de desenvolvimento rural, na
agricultura, estamos na primeira.

Apelamos aos novos Conselheiros para que não se esqueçam do
modelo francês, que é a pedagogia de alternância, que vem dando
certo e resgatando, de fato, o encantamento pelo campo. A formação
é diferenciada, a capacidade da criança e do jovem é notável. Por isso
fazemos um apelo ao novo Conselheiro Oderli Aguiar, no qual
depositamos, junto com os demais Conselheiros - Sra. Terezinha
Marlene Porto, Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto, Sr. Márcio Luiz
Bunte de Carvalho, Sr. João Víctor Mendes, Sra. Sílvia Nietsche -,
nossa confiança. Esperamos que, num conjunto, sejam de fato uma
força nova, uma força renovadora ou inovadora desse novo conselho.

Um outro aspecto importante que quero destacar aqui para nosso
novo Conselheiro Oderli Aguiar é estar sempre atento à
intersetorialidade das políticas públicas. Ou seja, a educação não se
faz de forma isolada das questões social, ambiental, de saúde e do
desenvolvimento, seja rural, seja urbano. A educação, de fato, deve
ocupar uma visão abrangente, e não uma visão míope.
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Desejo êxito e sucesso ao Sr. Oderli, a quem asseguro que pode
contar com esta Casa, seja pelas suas comissões permanentes, seja
pelos Deputados e pelas Deputadas, todos sensíveis à nobre causa
da educação.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Indicação, pelo Governador do Estado, da Sra. Sílvia
Nietsche para membro do Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a
indicação. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, não posso deixar, uma vez
que fiz referência aos outros Conselheiros, de saudar a Sra. Sílvia, a
quem desejamos êxito e sucesso. Reafirmamos que pode contar
conosco enquanto Conselheira. Essa missão que estará realizando no
Estado de Minas Gerais é muito importante.

Tenho certeza de que a Sra. Sílvia sabe do grande desafio que a
aguarda, pela diversidade do Estado de Minas Gerais. Sra. Sílvia,
nossa nova Conselheira, o Estado de Minas Gerais é uma síntese do
Brasil em todo sentido, seja pela cultura, seja pelo clima, seja pelo seu
próprio aspecto geográfico. O grande desafio dos 853 Municípios
mineiros é uma riqueza dessa diversidade, para nós, enquanto
agentes políticos; e agora a senhora, como Conselheira, é uma
agente política por excelência.

Vejo os nossos Conselheiros como voluntários, porque prestam
serviço relevante ao Estado. Mesmo Conselheiros municipais têm
uma missão relevante enquanto voluntários. É bem verdade que há a
parte que representa o poder público, mas, como Conselheiro, não se
tem remuneração diferenciada, como hora extra ou gratificação pela
atuação. É de se louvar as pessoas que se dispõem a prestar esse
serviço ao povo mineiro, especificamente agora a Sra. Sílvia Nietsche.

O grande desafio é essa adequação. Nos grandes centros também
temos outro desafio, porque uma coisa é a escola que está na área
central, e outra são as escolas que estão na periferia. Em experiência
exitosa, até aqui, em Belo Horizonte, temos a escola em tempo
integral, para possibilitar formação para a vida. Além da grade
curricular exigida pelo MEC, é preciso ter uma série de outras
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atividades, de lazer, esportiva ou de artesanato. Há uma série de
outras atividades complementares, como a informática, a pesquisa, a
leitura ou as línguas. São atividades complementares que enriquecem
e habilitam a nossa criança e o nosso jovem a enfrentarem os novos
desafios da modernidade, a terem sucesso depois nos vestibulares e
em concursos. Então, preparam melhor a nossa criança e o nosso
jovem.

Queremos destacar, para a Sra. Sílvia, primeiro, o nosso voto de
confiança na sua pessoa, com o apelo de que tenha a sensibilidade
de enxergar a diversidade do nosso Estado, mesmo no mundo
urbano. É como favorecer a educação em tempo integral.

Foi uma grande conquista para a educação a fixação de um
percentual que tem de ser investido exclusivamente na área.
Lamentavelmente vemos muitas Prefeituras chegando ao final do ano
apertadas, porque não gastaram tudo, estão com dinheiro em caixa,
empregaram o recurso público de qualquer forma, sem planejamento.
Otimizar os recursos e aprimorar essa política é fundamental para a
sociedade.

Sra. Sílvia, nova Conselheira, como o Conselho Estadual de
Educação pode contribuir também com os nossos Municípios, embora
todos tenham Conselho de Educação? O Conselho Estadual pode e
deve contribuir com diretrizes para que haja uma certa unidade, em
todo o Estado de Minas Gerais, de forma a aprimorar a política pública
de educação, levando os administradores públicos a uma gestão
eficaz, eficiente. Somente com investimento adequado à criança e ao
jovem é que a sociedade avançará. É preciso garantir a paz, reduzir a
violência, garantir emprego e qualificação profissional. Portanto, Sra.
Sílvia, o seu papel é muito importante. Digo até que é mais que um
papel, é uma missão. Louvo a sua disposição. A senhora tem o nosso
apoio e o nosso aplauso aqui. Espero que, em conjunto com os
demais Conselheiros, inúmeras iniciativas sejam tomadas para
aprimorar ainda mais essa política, impedindo qualquer retrocesso na
área de educação no Estado de Minas Gerais.

Encerro, Sr. Presidente, destacando que precisamos ter um olhar
atento para cada criança, cada adolescente e cada jovem, sem deixar
de lado o profissional da educação. O professor deve ter uma justa
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remuneração, um espaço de trabalho decente, com garantia de
reciclagem. Isso é fundamental.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, ainda disponho de 23
segundos, mas percebo que não temos quórum para a continuação
dos nossos trabalhos. Sendo assim, solicito-lhe que encerre, de plano,
a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados.

Portanto, há quórum para continuação dos trabalhos. Não há outros
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 55

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.

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

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

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

reunião os Projetos de Lei nºs 1.978, 2.298, 2.431 e 2.475/2008,
apreciados na extraordinária realizada ontem à noite, e o Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007, apreciado na extraordinária realizada
hoje pela manhã.

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

Abramo em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 seja apreciado em
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último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite
em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 725/2007 seja apreciado em primeiro lugar e o
Projeto de Lei nº 2.392/2008 seja apreciado em penúltimo lugar, entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 991/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Gonzaga o imóvel que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 991/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.386/2007, do Deputado
Fahim Sawan, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Conquista o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 1.386/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.479/2007, do Deputado
Neider Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Cláudio os imóveis que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.479/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.609/2007, do Deputado
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Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Comendador Gomes o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.945/2007, do Deputado
Lafayette de Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Espera o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 1.945/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.028/2008, do Deputado
Gustavo Valadares, que altera o art. 2º da Lei nº 14.601, de
23/1/2003. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.028/2008 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.395/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.395/2008 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.098/2008, do
Governador do Estado, que altera dispositivo da Lei nº 10.366, de
28/12/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
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do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça, na forma das
Subemendas nºs 1, que apresenta, com as Emendas nºs 4, da
Comissão de Justiça, e 5, 6 e 7, que apresenta, e pela rejeição da
Emenda nº 3, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e
2, da Comissão de Justiça, na forma das Subemendas nºs 1,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública, com a
Emenda nº 4, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 5, 6 e
7, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda
nº 3, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 1 e 2 e as Emendas nºs 4 a 7.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Subemendas
nºs 1 às Emendas nºs 1 e 2, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e
2. Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.098/2008 com
as Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 1 e 2 e com as Emendas nºs 4
a 7. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 725/2007, do Deputado
Doutor Viana, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de
2/10/92, que declara de preservação permanente, de interesse
comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro
(“Caryocar brasiliense”) e dá outras providências. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 725/2007

EMENDA Nº 1
Substitua-se no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.887, de 2 de outubro de

1992 a expressão “pelo empreendimento” pela expressão “que poderá
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ser criada fora do empreendimento”.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992,

após a palavra “constituídos” a expressão “e áreas rurais para projetos
de irrigação”.

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Irani Barbosa
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto duas emendas do Deputado Irani Barbosa, que receberam os
nºs 1 e 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,
serão submetidas a votação, independentemente de parecer. Em
votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica
prejudicada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

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 sua presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
A Deputada Cecília Ferramenta - Sr. Presidente, gostaria de

registrar meu voto “não”.
O Deputado Doutor Rinaldo - Meu voto também é “não”.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Também gostaria de registrar

meu voto “não”.
O Deputado Getúlio Neiva - O meu voto também é “não”.
O Sr. Presidente - Registrem-se os votos. Votou “sim” 1 Deputado.

Votaram “não” 36 Deputados. Somados aos 4 em comissões,
perfazem o total de 41 parlamentares. Está ratificada a rejeição da
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Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei
nº 725/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.620/2008, da
Mesa da Assembléia, que altera os arts. 4º e 5º da Resolução nº
5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa, dispõe sobre a atualização
dos débitos oriundos da celebração de transação judicial e acordo
extrajudicial de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e o
art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007, e dá outras providências.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Mesa da Assembléia.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.587/2008, da
Mesa da Assembléia, que altera o art. 1º da Resolução nº 5.195, de
4/7/2000, que estabelece condições para a realização de concurso
público e dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do
Servidor da Assembléia - CFAL -, e dá outra providência. A Mesa da
Assembléia 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
Resolução nº 2.587/2008 na forma do vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 42/2008,
do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 71, de 30/7/2003, que institui a avaliação periódica
de desempenho individual, disciplina a perda de cargo público e de
função pública por insuficiência de desempenho do servidor público
estável e do detentor de função pública nas administrações públicas
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento
Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não
registraram presença no painel que o façam neste momento.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, sugiro que se

suspendam os trabalhos das comissões.
O Sr. Presidente - A questão suscitada é pertinente. A Presidência

solicita aos Presidentes das comissões em andamento que
suspendam os trabalhos das suas comissões, de modo que os
parlamentares que lá se encontram possam participar da votação em
Plenário. Em votação, o projeto.

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

Quintão - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado.

- Registram “não” os Deputados:
Antônio Júlio - Vanderlei Jangrossi.
O Deputado Padre João - Meu voto é “sim”.
O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, meu voto também

é “sim”.
O Sr. Presidente - Está computado o voto do Deputado Padre João

e retificado o voto do Deputado Vanderlei Jangrossi. Votaram “sim” 40
Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei Complementar nº 42/2008 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 17/2007, do Deputado
Eros Biondini, que determina a impressão do quadro de vacinas
infantis obrigatórias nas embalagens de leite dos tipos “c” e “b”. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 17/2007 na forma do vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 532/2007, do Deputado
Carlin Moura, que institui a Bolsa Atleta no âmbito do Estado. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 532/2007

Dê-se ao inciso VII do art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino público

ou privada para obtenção da bolsa na categoria atleta estudantil.”.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Carlin Moura
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 § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será submetida
à votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 532/2007 na
forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.959/2007, do
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Deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a alienar
imóveis que especifica, de propriedade do Ipsemg, com reversão dos
recursos decorrentes desta alienação à área de saúde desse Instituto.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.959/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.041/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bias Fortes o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.042/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Entre-Rios de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.042/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.043/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Varjão de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.044/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Machado o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.045/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Elói Mendes o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.047/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.256/2008, do
Deputado Doutor Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.256/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.450/2008, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o DER-MG a doar ao Município
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de Passa-Tempo 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 1.269/2007, do
Governador do Estado, que institui normas gerais aplicáveis aos
resíduos sólidos e à Política Estadual de Resíduos Sólidos. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nºs 1 a 16, que apresenta. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação 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
Meio Ambiente, com as Emendas nºs 17 a 21, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007

EMENDA Nº 22
Acrescente-se ao art. 4º os incisos XXXI, XXXII, XXXIII e XXXIV:
“XXXI - resíduos sólidos: resíduos nos estados sólidos ou semi-

sólidos, que resultam de atividade de origem industrial, doméstica,
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços ou de varrição;

XXXII - resíduos urbanos: resíduos produzidos por residências,
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, pela poda e
limpeza de vias e logradouros públicos;

XXXIII - resíduos industriais: resíduos de atividades de pesquisas,
de transformação de matérias-primas em novos produtos, de extração
mineral, de montagem e manipulação de produtos acabados, inclusive
aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito ou
administração das referidas indústrias ou similares;

XXXIV - resíduos de serviços de saúde: resíduos provenientes de
atividades exercidas na área de saúde, que, por suas características,
necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final.”.

Dê-se ao inciso XVIII do art. 4º a seguinte redação:
“XVIII - rejeito: material remanescente de qualquer atividade, sem
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aplicação útil imediata ou que não apresente aproveitamento
econômico por nenhum processo tecnológico disponível e acessível;”.

Dê-se às alíneas “a” e “b”, § 1º, do art. 5º a seguinte redação:
“a) Resíduos Classe II A - Não-inertes: aqueles que não se

enquadram nas classificações de Resíduos Classe I - Perigosos, ou
de Resíduos Classe II A - Inertes, nos termos desta lei, podendo
apresentar propriedades, tais como: biodegradabilidade,
combustibilidade ou solubilidade em água;

b) Resíduos Classe II B - Inertes: quaisquer resíduos sólidos que,
quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um
contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à
temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade
de água vigentes, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez
e sabor.”.

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
Wander Borges
Justificação: A questão ambiental apresenta a cada dia maior

relevância na vida da comunidade, consistindo em assunto da ordem
do dia, causando intensa preocupação nos mais diversos segmentos
sociais, pois tem o condão de determinar o futuro da humanidade.

Dentro desse contexto, especialistas alertam que um dos maiores
problemas mundiais consiste na questão da produção dos resíduos
sólidos, uma vez que estes são diretamente proporcionais à
intensidade industrial e ao aumento populacional.

Conclui-se, assim, que a destinação do lixo é um dos maiores
problemas das cidades. Do lixo coletado no País, mais de 75% é
despejado em lixões, onde não recebem nenhum tratamento que
diminua seu impacto no ambiente, gerando poluição do solo, da água
subterrânea e do ar.

Esta proposta visa incluir conceitos, bem como corrigir algumas
incongruências verificadas no projeto de lei que disciplina a Política
Estadual de Resíduos Sólidos.

Destarte, o acréscimo de incisos no art. 4º visa esclarecer o sentido
de alguns termos técnicos empregados no texto que permaneceram
indefinidos na proposição em tela.
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A modificação do inciso XVIII, art. 4º e a conseqüente substituição
da expressão “rejeito de beneficiamento de minério” pelo vocábulo
“rejeito”, visa ampliar o conceito expresso no projeto, uma vez que o
termo utilizado restringe-se à atividade minerária.

No que concerne ao art. 5º, a alteração sugerida visa adequar os
conceitos utilizados no projeto com as definições e classificações
constantes na ABNT NBR 10004/2004.

EMENDA Nº 23
Dê-se a seguinte redação ao art. 53:
“Art. 53 - O Estado fornecerá diretrizes e meios para a criação de

fundos estadual e municipal de resíduos sólidos, os quais deverão ter
suas programações orientadas para a produção, a instalação e a
operação de sistemas e processos destinados à criação, à absorção
ou à adequação de tecnologias, iniciativas de educação ambiental,
inserção social e contratação de associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, em consonância com as
prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício.

Parágrafo único - O Poder Executivo deverá enviar à Assembléia, no
prazo de 120 dias a contar da publicação desta lei, projeto de lei
complementar dispondo sobre o Fundo Estadual de Resíduos
Sólidos.”.

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
André Quintão
Justificação: Sugerimos ao poder público a contratação prioritária de

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis,
para a realização de serviços de coleta seletiva de resíduos sólidos
urbanos, na esteira de uma tendência mundial de valorização desses
profissionais, devido à função pública exercida pelos catadores, à
eficiência da coleta seletiva por eles realizada e à relação de
solidariedade desenvolvida entre a sociedade geradora e os
catadores.

Destacamos, ainda, que os catadores de materiais recicláveis são
responsáveis pelo recolhimento de 90% da matéria-prima que
abastece a indústria recicladora, sendo isso, por si só, um dos mais
veementes indicadores da eficiência da tecnologia da qual eles são
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precursores.
Como bem afirmou a ex-Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, os

catadores, "além de agentes ambientais, são educadores".
Apontamos, ainda, um prazo para que o Poder Executivo encaminhe

a proposta de criação do fundo, já que sabemos que a arrecadação da
maioria dos Municípios mineiros é insuficiente para a execução de
todos os serviços necessários à realização de uma política pública
ambiental adequada. Portanto, necessita-se de um co-financiamento
estadual para garantir o prosseguimento das ações, o controle social e
maior transparência na utilização dos recursos.

Assim, apresentamos esta proposta contando com o apoio de
nossos pares a sua aprovação.

EMENDA Nº 24
Acrescenta alínea e altera redação da alínea “a” do inciso VIII do art.

1º da Lei nº 13.803, de 2000:
A alínea “a” do inciso VIII do art. 1º da Lei nº 13.803, de 2000 passa

a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se, ainda, a
seguinte alínea “d”:

“Art. 1º - (...)
VIII - (...)
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, respectivamente, a
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
não excedendo ao valor máximo a ser atribuído a cada Município o
respectivo investimento, estimado com base na população atendida e
no custo médio “per capita”, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental, dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem
de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários, bem como aos
Municípios que comprovadamente tenham implantado em seu
território sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos.

d) os recursos recebidos na forma da alínea “a” serão utilizados
prioritariamente na contratação de cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis, para a realização de serviços de
coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos.
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Sala das Reuniões, 16 de julho de 2008.
André Quintão
Justificação: A Lei nº 13.803, de 2000, definiu critérios de repasse de

recursos do ICMS para Municípios que possuírem Área de Proteção
Ambiental - APA -, Área de Preservação Permanente - APP (reserva
biológica, estação ecológica, parque, reserva particular, floresta
nacional, estadual ou municipal) ou Área de Preservação Especial –
APE.

A nosso ver, a lei é frágil, ao não criar dispositivos que vinculem a
destinação dos recursos ao fato gerador. Tal fragilidade permite ao
administrador público definir a aplicação dos recursos sem critério e,
em tese, até em conflito com o seu objetivo. Faz-se necessária,
portanto, a correção apresentada, a fim de se garantir que os recursos
sejam efetivamente aplicados na proteção das áreas de preservação,
na proteção das florestas, da fauna, dos mananciais de água e da
biodiversidade e na melhoria da qualidade de vida, assim como na
destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, através da coleta
seletiva.

Defendemos, ainda, a contratação prioritária de cooperativas e
associações de catadores de materiais recicláveis, para a realização
de serviços de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, na esteira
de uma tendência mundial de valorização desses profissionais, devido
à função publica exercida pelos trabalhadores catadores, à eficiência
da coleta seletiva por eles realizada e à relação de solidariedade
desenvolvida entre a sociedade geradora e os catadores.

Destacamos, ainda, que os catadores de materiais recicláveis, são
responsáveis pelo recolhimento de 90% da matéria-prima que
abastece a indústria recicladora, sendo isso, por si só, um dos mais
veementes indicadores da eficiência da tecnologia da qual eles são
precursores.

Como bem afirmou a ex-Ministra do Meio-Ambiente Marina Silva, os
catadores, "além de agentes ambientais, são educadores".

Assim, apresentamos esta proposta de alteração no projeto de lei e
contamos com o apoio de nossos pares a sua aprovação.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
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projeto uma emenda do Deputado Wander Borges, que recebeu o nº
22, e duas do Deputado André Quintão, que receberam os nºs 23 e
24, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio Ambiente,
para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.050/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pedralva o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 2.050/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.267/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Pedro da União imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram, (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 2.267/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.268/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bambuí o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
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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 2.299/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pitangui o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.300/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Engenheiro Navarro o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.301/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piranga o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.317/2008, do
Governador do Estado, que altera o "caput" do art. 3º da Lei Delegada
nº 31, de 28/8/85, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação,
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e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2,
que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda
nº 3, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 2, da Comissão de
Administração Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 2, da Comissão de
Administração Pública, e 3, da Comissão de Educação. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2. Em votação, a Emenda n° 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.317/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, votamos

favoravelmente ao projeto, muito debatido nesta Casa. Mas quero
aproveitar a oportunidade para solicitar ao nosso amigo, companheiro,
Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, e ao Presidente da Casa, a
inclusão em pauta de um projeto de minha autoria, ainda que seja no
início do segundo semestre, o qual institui a Política Estadual de
Juventude. Houve compromisso do Líder do Governo de fazer uma
reunião com a Secretária de Planejamento. Parece-me que há uma
nota técnica conflitante da Secretaria de Esportes e Juventude, que
apóia o projeto - muito bem-feito -, e uma da Seplag. Há uma
polêmica sobre se a Assembléia pode ou não aprovar política pública,
mas acredito que ela seja absolutamente superada: se a Assembléia
não puder aprovar política pública em Minas Gerais, temos que voltar
para casa logo. Estamos aguardando. Março, abril, maio e junho se
passaram, e julho irá encerrar-se, e até agora nada. O nosso projeto
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ainda não entrou em pauta, apesar de ter sido aprovado em todas as
comissões. Até iria discutir o próximo projeto durante os 59 minutos a
que temos direito, mas, para não comprometer a votação da LDO, não
o farei. Preferiria até votá-la hoje. Há aqui uma posição estranha: nós,
da Oposição, queremos votar o projeto do governo, a LDO, tão
importante. Estamos aqui para votar. Se for interesse do governo
votá-la, votaremos hoje, apesar dos projetos de alguns Deputados da
Oposição. Parece-me que está havendo algum tipo de seletividade na
inclusão em pauta, parece-me que alguns Deputados da Oposição
não estão conseguindo incluir projetos importantes na pauta; não sei
exatamente qual o motivo. Faço aqui apelo ao Presidente, ao Líder do
Governo, de que inclua, no próximo semestre, já em agosto, o projeto
de lei que estabelece a política de juventude em nosso Estado. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência vai examinar as considerações em
relação ao projeto em questão. A princípio, são pertinentes todas as
colocações do Deputado André Quintão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.455/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Teófilo Otôni imóveis 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 2.455/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.392/2008, do
Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2009 e
dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Délio
Malheiros, solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007,
do Governador do Estado, que cria a Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
nº 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela
aprovação 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 Assuntos Municipais.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a

suspensão da reunião por alguns minutos para haver um
entendimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando o
adiamento da discussão do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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 - Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente
desta Casa Legislativa, participantes da Mesa, Deputados e
Deputadas, quero saudar Minas Gerais e minha cidade, Governador
Valadares. Durante este tempo de que dispõe a Liderança da bancada
pelo art. 70, quero fazer um registro das emendas que apresentamos
à LDO, projeto que será votado para encerrar o semestre nesta Casa
Legislativa.
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Em relação a três emendas, quero fazer um destaque, primeiro
sobre a região do Rio Doce. A nossa emenda, de nº 53 à LDO - queria
até registrar para o Deputado Jayro Lessa - vem contribuir para a
elaboração de um plano de incentivos para atração de investimentos
na região. Essa emenda aprovada na LDO é extremamente
importante neste momento em que uma grande indústria, uma grande
fábrica decide instalar-se em Governador Valadares, com reflexos
para toda a região.

Exatamente uma emenda aprovada na LDO contribui para garantir
um planejamento mais organizado a curto, médio e longo prazos e
prepara a região do Rio Doce de maneira planejada a fim de dar
equilíbrio e, principalmente, sustentabilidade para a exploração; ou
seja, equilíbrio entre a exploração do meio ambiente e a sua
preservação e equilíbrio das forças produtivas e econômicas para o
Vale do Rio Doce.

Já tivemos uma experiência predatória na década de 50. Devemos
aprender com os erros para não repeti-los. O momento agora é de o
poder público participar desse processo exercendo uma função de
planejamento, com diagnóstico das potencialidades e dos gargalos
para o desenvolvimento, interferindo, de forma organizada, para a
superação dos entraves e incentivando o investimento diversificado e
sustentável. Essa emenda da LDO vem contribuir muito para o
momento que estamos vivendo em Governador Valadares e no Vale
do Rio Doce.

Quanto ao Vale do Rio Doce, queria citar dois momentos que eu e o
Deputado Jayro Lessa vivenciamos nesta semana. Um deles é
exatamente a assinatura do protocolo de intenções para a instalação
da Aracruz Celulose, resultado da junção das forças políticas,
econômicas e sociais de Valadares e região, aliás, de Prefeitos e
Prefeitas da região, num movimento que envolveu não somente Minas
Gerais, mas também o Presidente Lula, a Ministra Dilma Rousseff e o
nosso Senador José Alencar, Vice-Presidente da República. Serão
investidos 8,6 bilhões para a implantação do complexo industrial. O
Estado investirá R$100.000.000,00 em obras de infra-estrutura, e o
governo federal contribuirá com o financiamento por meio do BNDES
e a sua contrapartida, somando esforços do Município de Valadares
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com os governos estadual e federal para a implantação da primeira
etapa, com capacidade de produção de 1.400.000t e investimento
previsto de US$2.400.000.000,00, com início da operação previsto
para 2015. As obras da primeira fábrica, que, aliás, serão duas,
deverão começar em 2013. A segunda etapa será para 2018, com
meta para a produção de 2.800.000t.

Queremos registrar também que o momento agora é o das áreas
para o plantio e a reserva florestal. A empresa investirá até 2010
aproximadamente R$600.000.000,00 na aquisição de áreas para o
cultivo dos eucaliptos. Ao todo, serão adquiridos pela Aracruz
150.000ha, sendo 80 mil para o plantio de árvores e 70 mil para a
preservação das florestas nativas.

Quero ressaltar que, durante todo esse processo de que
participamos, tive oportunidade de estar na Aracruz conversando com
o Dr. Carlos Aguiar, Diretor-Presidente. Lutamos para que essa
empresa, além da sua instalação, que criará um ambiente econômico
propício ao desenvolvimento, com a atração de novas empresas e
fábricas fornecedoras para a região a partir de agora... Lutamos
também para que, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, na
execução do Estudo de Impacto Ambiental e, logicamente, depois, na
apresentação do Relatório de Impacto Ambiental, o EIA-Rima,
tenhamos as garantias da proteção ambiental, dos mananciais, das
nossas reservas, das áreas de proteção permanente, das áreas
destinadas aos assentamentos de trabalhadores e trabalhadoras
rurais, das áreas para a reforma agrária e, da mesma forma,
possamos garantir a pequena produção por meio do fortalecimento da
agricultura familiar.

Com o debate da preservação ambiental, dos impactos ambientais,
obteremos também a garantia de que a legislação ambiental será
cumprida, principalmente o debate com a sociedade e com os
movimentos sociais, para que a pequena produção e a agricultura
familiar sejam fortalecidas pela responsabilidade da empresa, com as
perspectivas sociais da nossa região.

Quero dizer, Deputado Jayro Lessa, que já apresentei ao Presidente
da Aracruz, a fim de que a empresa tenha um compromisso social
com Governador Valadares e com a região, uma proposta e um
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projeto de implantação da nossa universidade pública, somando um
consórcio de empresas para ajudar na construção do nosso futuro
câmpus universitário. Desejamos sensibilizar também a Cenibra, a
Usiminas, a Cia. Vale do Rio Doce e agora a Aracruz para um
compromisso social, de educação, um compromisso ambiental com a
nossa cidade e com a nossa região. Esse projeto já foi apresentado
para que se tenha a formação técnica e profissional que, com certeza,
será necessária para garantir uma mão-de-obra qualificada na
empresa e nos empregos que serão gerados na região. Nesse
primeiro momento, os empregos serão priorizados no campo. Na
época da construção, serão de 10 a 1.000 empregos, e depois, no
funcionamento da empresa, mais de 3 mil empregos. Quero registrar
que essa é uma vitória da cidade e da região, mas também traz o
debate para a sociedade.

Nos próximos quatro anos o Município deverá ter um projeto de
desenvolvimento, deverá ter também a preparação da cidade no plano
diretor. Essa emenda, Deputado Jayro Lessa, que apresentamos na
LDO para elaborar um plano de incentivo para a atração dos
investimentos, vem em boa hora. Vem para cumprir essas metas com
as empresas que se instalarão em Governador Valadares a partir da
instalação da Aracruz Celulose e de outras empresas, como a Vale do
Aço, com a implantação da terceira usina da Usiminas, que será
instalada no Município de Santana do Paraíso. Então, destaco aqui a
nossa emenda, que está sendo apresentada à LDO.

Há também uma outra emenda à LDO que quero registrar, acolhida
pelo relator e que será aprovada. Trata-se do apoio da rede de
construção no campo, no Vale do Rio Doce. Sabemos que a
educação no campo deve ser diferenciada, deve tratar da realidade,
deve garantir que os jovens fiquem no campo por meio da educação,
que efetivamente cuidem da vida e que os conteúdos sejam discutidos
com as comunidades rurais e com a população. Essa emenda é de
extrema importância para o Vale do Rio Doce e para Governador
Valadares garantir a educação no campo. Já tivemos no território do
Vale do Rio Doce um grande encontro, o primeiro encontro de
educação no campo, no qual foi apresentada essa proposta, e a
trouxemos para a LDO. Ela foi acolhida pelo relator e garante a
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educação diferenciada e, principalmente, que os pequenos
agricultores permaneçam no campo e que a nossa juventude tenha
uma educação que lhe garanta permanecer também no campo.

Registro ainda uma outra emenda de importância para o
fortalecimento da agricultura familiar. A oferta de merenda escolar
adotará de forma prioritária o sistema de compra direta dos produtos
regionais da agricultura familiar, das cooperativas e de pequenos
agricultores.

Então, a emenda vem fortalecer o programa de aquisição de
alimentos, garantir uma merenda mais saudável para as crianças e os
adolescentes e, principalmente, fortalecer a agricultura familiar, o que
significa a fixação de milhares de pequenos agricultores no campo,
gerando e agregando renda devido à oferta de empregos. Isso
também garantirá o dinamismo da economia regional e contribuirá
para evitar a concentração nas grandes cidades. Essa é outra emenda
que vem ao encontro do projeto de governo do Presidente Lula, que
fortalece a agricultura familiar, a inclusão social e a melhoria de renda
de milhares de pequenos agricultores, especialmente na região do
Vale do Rio Doce e de Governador Valadares.

Uma outra emenda da Bancada do PT garante que os recursos
provenientes da transferência do Suas e os recursos destinados à
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, no superávit do
final de ano, sejam utilizados. Assim, os recursos do SUS, dos fundos
estaduais e do Suas do Orçamento de 2008 que ficarem para 2009
serão garantidos. Deixamos aqui o registro dessas emendas que
apresentaremos.

Por fim, queremos registrar que Governador Valadares, por meio de
recursos do governo Lula, da Agência Nacional de Aviação Civil -
Anac -, por meio da Infraero, da ordem de R$13.400.000,00, e do
governo do Estado, da ordem de R$6.700.000,00, terá a ampliação de
seu aeroporto. Dessa forma, a economia que começa a crescer na
região do Vale do Rio Doce poderá também ter um aeroporto
ampliado para aumentar o atendimento às novas dinâmicas regionais
e para receber aviões de maior envergadura. Portanto registramos
aqui que os recursos do aeroporto de Governador Valadares são
resultado de uma luta do governo federal, do Deputado Federal
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Leonardo Monteiro e do Estado de Minas Gerais. Ele será implantado
por meio de uma licitação que já está em andamento. Esse anúncio foi
feito pelo Governador de Minas, em Governador Valadares, e também
pelo Ministro da Defesa, Nélson Jobim, garantindo que os recursos
serão viabilizados para esse importante projeto, cuja elaboração se
iniciou ainda no governo do ex-Prefeito Fassarela. O projeto foi
enviado a Brasília, ao Ministério da Defesa, e agora, na atual
administração, foi aprovado com recursos federais e estaduais. Essa é
mais uma vitória do Município e de todos os que somaram esforços
para que Governador Valadares recebesse um projeto dessa
importância.

Finalizando, deixamos registradas, mais uma vez, as emendas que
conseguimos aprovar no projeto do Tribunal de Justiça, na divisão
judiciária. Foram fruto da luta de muitas pessoas e lideranças de
Governador Valadares. Foram aprovadas cinco varas para desafogar
os processos e para a Justiça chegar mais perto da população.
Registramos, mais uma vez, o empenho dos Juízes - Dr. Roberto
Apolinário, Dra. Dilma Araújo, Dr. Geraldo Carlos, Dr. Wagner
Alcântara, Dr. José Arnóbio, Dr. Sebastião Pereira, e de todos os que
participaram - e dos Promotores - Dr. Ulisses, Dr. Rosângelo, Dr.
Fábio Tavares, e todos da Promotoria e do Ministério Público que se
empenharam para que as emendas fossem acompanhadas e
aprovadas. Aqui já fizemos o 1º turno e faremos o 2º turno.
Registramos ainda que a OAB, por meio do Dr. Marcelo França, se
empenhou para que nossa cidade tivesse estas cinco varas: as quatro
criminais e cíveis e uma que será especializada no combate à
violência contra a mulher, especialmente na implementação da Lei
Maria da Penha.

Então quero registrar aqui o trabalho dos Deputados Weliton Prado,
André Quintão, Carlin Moura, Paulo Guedes, Almir Paraca, Padre
João, desta Casa e de todos os que nos ajudaram na aprovação
dessas emendas e do projeto que irá agora para o 2º turno. Quero
deixar o nosso agradecimento pela luta coletiva em relação a todas
essas bandeiras em Governador Valadares e região. Trata-se do fruto
da luta de todos os que tratam o desenvolvimento de forma integrada.
Pensamos que desenvolvimento deve ser para todos, e não para
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alguns.
Então, neste momento, a cidade recebe esse volume de

investimentos, o que propiciará uma dinâmica do desenvolvimento do
Vale do Rio Doce. Sinto-me gratificada pela luta, neste semestre, na
Assembléia Legislativa. Sinto-me gratificada pelos Deputados que se
empenharam para que Governador Valadares e o Rio Doce pudessem
hoje ter os olhos do Estado, e principalmente ter os olhos do governo
federal para Governador Valadares.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputada Elisa Costa, não
poderia deixar de parabenizá-la como a nossa Líder, a Líder do Bloco
PT-PCdoB nesta Casa, pelo empenho e pelas conquistas que V. Exa.
conseguiu no Projeto de Lei Complementar nº 26, da organização do
Judiciário, de forma muito especial para o Vale do Rio Doce e para a
cidade de Governador Valadares. Tenho a certeza de que o Poder
Judiciário, o Ministério Público, as autoridades de Governador
Valadares estão muito orgulhosos de haver uma Deputada firme e
combativa nesta Casa, a qual conseguiu impulsionar mudanças muito
importantes e significativas. O projeto será aprovado, virará lei e
aumentará o número de Juízes e de varas na cidade de Governador
Valadares. Parabéns, e continue na luta.

A Deputada Elisa Costa - Muito obrigada, Deputado Weliton Prado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, primeiramente não poderia deixar de cumprimentar pelo
brilhante trabalho nossa Líder, Deputada Elisa Costa, que, com muita
maestria e competência, tem defendido o Vale do Rio Doce,
especialmente a cidade de Governador Valadares.

A Deputada Elisa Costa tem um excelente trânsito, junto ao nosso
Presidente Lula, na defesa de mais investimentos para a cidade de
Governador Valadares. Como uma atuante Deputada nesta Casa,
liderando a Bancada do PT, junto ao PCdoB, tem aprovado questões
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importantes para Governador Valadares, como o Projeto de Lei
Complementar nº 26, já aqui por ela relatado, o qual amplia as varas
de Governador Valadares. Portanto, quero registrar o trabalho da
Deputada Elisa Costa. Governador Valadares está muito bem
representada, aqui, pela Deputada, por sua competência e
capacidade.

Hoje, Sr. Presidente, estou muito feliz, porque consegui aprovar um
projeto de lei, de minha autoria, já em 2º turno. Portanto, ele está indo
para ser sancionado pelo Governador do Estado. Trata-se de um
projeto que cria o Bolsa Atleta no Estado de Minas Gerais. A
aprovação desse projeto aqui, no Plenário desta Casa, é fruto, é
resultado de uma concepção, de uma forma de trabalho pela qual a
Oposição nesta Casa optou. Nós, que compomos a Oposição, com os
Deputados do PT, tivemos a compreensão, desde o primeiro
momento, desde quando começamos este mandato, de que o mais
importante para Minas Gerais era o choque de inclusão social.
Fizemos uma oposição propositiva, uma oposição conseqüente, e
hoje, ao aprovar o Bolsa Atleta, temos o reflexo do que entendemos
seja um choque de inclusão social.

Não adianta as finanças do Estado andarem bem; não adianta o
Estado crescer acima da média nacional se esse crescimento
econômico, se essas finanças equilibradas não reverterem em
benefício para o povo, para a juventude, para os trabalhadores. O
Bolsa Atleta vem ao encontro dessa concepção, porque, na nossa
opinião, o poder público, o Estado, ao ajudar um jovem que pratica
futebol, que pratica natação, que pratica o basquete a se transformar
em um grande atleta, a se dedicar integralmente ao esporte, estará
garantindo, no presente, o futuro dessa juventude.

Tivemos a oportunidade de percorrer várias cadeias em Minas
Gerais, na época em que a CPI carcerária nacional visitou Minas
Gerais. Ficamos profundamente abalados e tristes ao ver que, nas
nossas delegacias e penitenciárias, ainda há muitos jovens de 18 a 21
anos que não tiveram oportunidade na vida. Esses jovens, dentro de
uma cadeia ou uma penitenciária, custam, para o Estado, em média,
R$2.400,00 por mês.

Ao aprovarmos o Bolsa Atleta, propomos uma ajuda de custo
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mínimo, que não passa de um salário mínimo, mas que contribuirá
para manter esses jovens nos programas desportivos, preparando-os
para as Olimpíadas, para os Jogos Pan-Americanos, para as
Paraolimpíadas. É uma ajuda do poder público que faz uma grande
diferença na vida dessa juventude. Portanto, ao aprovarmos o Bolsa
Atleta em Minas Gerais e ao transformarmos isso em uma realidade
no nosso Estado, daremos uma grande contribuição para essa
juventude e para o esporte amador, para o esporte olímpico e
paraolímpico de Minas Gerais.

Estou muito feliz por ter conseguido aprovar esse projeto de lei de
minha autoria. Hoje, na Comissão de Educação, também aprovamos o
parecer de 2º turno do projeto que moderniza a Lei de Incentivo ao
Esporte. Com esse projeto, o incentivo ao esporte será ampliado.
Aquelas entidades que têm praticado e ajudado a juventude poderão
ter um incentivo. Essa modernização está pronta para vir a Plenário
em 2º turno, e esperamos que possamos aprovar também esse
projeto de incentivo ao esporte o mais rápido possível. Isso reflete a
nossa concepção. Nossa concepção, desde o primeiro dia em que
chegamos ao Plenário desta Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
é promover o choque de inclusão social.

Com muito prazer, concedo um aparte ao ilustre Deputado Weliton
Prado, esse guerreiro da nossa querida Uberlândia.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Quero agradecer,
Deputado Carlin Moura, e ter a oportunidade de parabenizá-lo. Sou
testemunha do tanto que V. Exa. trabalhou nesta Casa para aprovar
esse projeto, que, na realidade, é um projetão, um projeto de grande
inclusão social, que tem um grande alcance, o projeto Bolsa Atleta,
muito significativo e representativo para o esporte e para a juventude
de Minas Gerais. V. Exa. conseguiu aprovar esse projeto graças ao
trabalho e à persistência. Sei tão bem como V. Exa. o tanto que é
difícil aprovar um projeto, ainda mais um projeto de grande impacto
social em todo o Estado. É necessário que aconteça um grande
convencimento dos colegas desta Casa, e V. Exa. conseguiu cumprir
esse papel muito bem. É um projeto, tenho certeza, que vai ficar na
história de Minas. É um clamor, uma necessidade, e, há muito tempo,
V. Exa., por meio das discussões em Plenário, nas Comissões, junto a
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todos os partidos, conseguiu realizar esse convencimento.
Parabenizo-o.

Tive o prazer de ser relator, na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, do Projeto de Lei Complementar nº 26, que trata da
organização do Judiciário, e conseguimos apresentar e aprovar várias
emendas no nosso relatório. Em Uberlândia, teremos mais 10 varas e
mais Juízes.

Em sua cidade, Contagem - e V. Exa. trabalhou muito para isso -,
serão mais 13 varas, mais 13 Juízes. Hoje, os Judiciários de
Contagem, de Uberlândia, de Betim, de várias outras cidades estão
comemorando e fazendo festas. Quem vai ganhar é o povo, com o
atendimento mais ágil que receberá do Poder Judiciário. Parabéns e
continue com a luta.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço as palavras do ilustre
Deputado Weliton Prado, grande parceiro em nossa batalha pela
aprovação do Bolsa Atleta. Quero agradecer ainda a todos os
Deputados e Deputadas que também incentivaram e aprovaram esse
projeto.

Além disso, registro, Deputado Weliton Prado, que V. Exa., na
condição de Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, teve
conduta brilhante em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 26,
que reorganizou a Justiça em Minas Gerais. Tem razão V. Exa.,
Contagem sai merecidamente com 13 novas varas, assim como a
Comarca de Betim. Esse projeto avança em vários aspectos. Avança,
por exemplo, quando cria as varas especializadas do idoso, as da
criança e do adolescente, as de combate à violência à mulher, assim
como quando sugere que o Tribunal de Justiça crie uma câmara
especializada, com prioridade de tramitação, para julgamento dos
crimes cometidos por agentes públicos e políticos, a fim de se
combaterem, de forma veemente, a corrupção e a falta de ética na
política. Essa reforma que fazemos em Minas Gerais, sem dúvida, traz
avanços.

O mais importante, Deputado Weliton Prado, é que ficou muito claro
que precisamos universalizar a Justiça em Minas Gerais. Não adianta
criarmos varas ou comarcas no papel, na lei, e não as efetivarmos.
Nos debates que o conjunto de Deputados fez junto à Amagis, ficou
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claro que comarca e vara criadas devem ser implementadas, têm de
funcionar. Isso é fundamental, porque não adianta nada possuirmos
um prédio maravilhoso do novo Tribunal de Justiça, se nas comarcas,
em Virgolândia, em Betim, em Contagem, não houver um Juiz para
prestar atendimento ao jurisdicionado, ao cidadão que precisa resolver
o seu problema. Quando ele bate às portas da Justiça, é necessário
haver rapidez. A Justiça, quando é tardia, acaba transformando-se em
injustiça. Vemos, em Betim ou em Contagem, por exemplo, a
advogados em prédios pequenos que precisam ficar empurrando um e
outro para conseguirem uma vaga junto ao balcão, a fim de pegarem
um processo. Não há funcionários nem espaço físico. Precisamos,
para universalizar a Justiça, implementar essas comarcas.

Precisamos, de forma emergencial, construir o fórum da cidade de
Contagem, para o qual já há espaço físico. Há anos que Contagem
espera a construção desse fórum. Agora o Tribunal de Justiça anuncia
uma parceria público-privada para a construção desse fórum.
Estaremos lá, atentos, brigando e exigindo que esse fórum se
transforme em realidade, talvez até antes de o Tribunal de Justiça ser
construído. É disso que o povo precisa, é isso que o povo quer.

O mesmo ocorre no interior de Minas. A Comarca de Coroaci já foi
criada há tantos anos, mas nunca saiu do papel. Precisamos colocar
um Juiz nessa Comarca para atender a Virgolândia e Nacip Raydan. É
preciso ter Juiz, Promotor e Delegado de Polícia. Nem tudo pode ficar
por conta do Prefeito. Essa conta não pode cair somente sobre as
costas do Prefeito. O poder público, o Estado, tem de destinar dinheiro
para fazer a Justiça funcionar. Esse é o exemplo maior dessa reforma
que fizemos aqui, que prevê reorganização do Poder Judiciário de
Minas Gerais. O Estado Democrático de Direito pressupõe efetiva
prestação jurisdicional para todos neste país.

Muito se falou e se criticou, por exemplo, sobre a prisão do grande
banqueiro e lobista Daniel Dantas, que o Presidente do Supremo
mandou soltar de forma tão veloz.

A Justiça funcionou com tanta velocidade para esse poderoso e rico,
mas não sou contra; sou a favor de que funcionem, sim, os direitos e
as garantias individuais, e o Estado Democrático de Direito deve
prevalecer. Agora, não posso admitir que isso prevaleça só para os
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ricos. Isso deve prevalecer também para o pobre. A Justiça tem de ter
a mesma velocidade para o pobre. A Justiça tem de funcionar para
todos. Os direitos e as garantias individuais têm de ser para todos.
Para o Sr. Daniel Dantas, mas também para aqueles que estão
trancafiados nas cadeias de Minas Gerais com pena já cumprida. Por
falta de uma prestação jurisdicional ou de uma Defensoria Pública,
muitos deles continuam trancafiados nas cadeias, mesmo tendo
cumprido a sua pena.

Isso também viola o Estado Democrático de Direito. Ninguém vai à
Rede Globo reclamar dessa falta do Estado Democrático de Direito
para o pobre, para o trabalhador, para os moradoes das periferias ou
dos mais excluídos do País. Sou contra o abuso de direito que
cometeram contra o Daniel Dantas, mas sou principalmente contra o
abuso de direito que se comete todos os dias contra o pobre, o
trabalhador, o excluído ou o afro-brasileiro, que é o que mais ocorre
no País.

É preciso fazer uma reorganização judiciária que signifique também
universalizar a Justiça para todos. É preciso colocar Juiz, Promotor.
Minas, com esse projeto de lei complementar, avança, com conquistas
importantes, mas precisa avançar mais.

Finalmente, Sr. Presidente, quero fazer o registro de que na próxima
reunião já votaremos a indicação dos novos Conselheiros do
Conselho Estadual de Educação, as Sras. Terezinha e Maria Dolores,
os Srs. Márcio Luiz Bunte, João Víctor Mendes e Oderli Aguiar e a
Sra. Sílvia Nietsche. Participei da Comissão Especial que sabatinou
esses indicados, pessoas de alto gabarito e escol. São pessoas que
pertencem aos quadros da UFMG, da Universidade Federal de
Viçosa, da Unimontes, da Uemg e da Apae. Acompanhei o
depoimento de todos, são pessoas que merecem ocupar a vaga de
Conselheiro.

Sr. Presidente, quero registrar também que votaremos a
reformulação do Conselho Estadual de Educação. Algumas
conquistas importantes alcançamos, aliás com uma emenda de minha
autoria. Uma delas determina que mesmo os Conselheiros que forem
reconduzidos para compor o Conselho Estadual de Educação
precisam passar pela sabatina. O projeto prevê essa situação. Da
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mesma forma, as listas tríplices devem ser elaboradas pelas
entidades representativas, para depois passarem pela escolha do
Governador. Não devem passar por um filtro, da forma como estava
sendo feito pela lei delegada.

São avanços importantes que eu queria registrar aqui nesta tribuna
para que o povo de Minas Gerais, os nossos educadores, possam
acompanhar a tramitação desse importante projeto. Muito obrigado.

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

Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Sávio Souza Cruz. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, ocupo hoje esta
tribuna para analisar, no contexto político de Minas, alguns dos traços
mais evidentes na evolução do processo de indicação dos candidatos
à Prefeitura de Belo Horizonte, processo que, a meu ver, desferiu duro
e profundo golpe contra a nossa ainda muito jovem democracia.

Minha avaliação é que o Palácio da Liberdade e também a
Prefeitura de Belo Horizonte tiveram participação indevida na
indicação dos candidatos a Prefeito. Em nome de um “projeto político
maior”, que nunca se explicou qual seja, mas que todos sabemos que
consiste em pôr Pimentel no Palácio da Liberdade e Aécio no
Planalto, forjou-se uma aliança que desrespeitou e enfraqueceu os
partidos, tende a empobrecer o debate político e dispensa a efetiva
participação cidadã.

Até a palavra “dobradinha”, usada para identificar o acordo, tem
significado que remete a número duplo e não a número triplo, capaz
de manifestar consideração pelo partido.

Quanto ao PSDB, onde os caciques é que decidem, de início o
partido não deu importância ao processo e, ao final, aparenta
continuar de olhos fechados. Já o PT, que se orgulha de protagonizar
uma história construída a partir das bases, não conseguiu engolir de
todo a pílula e acabou vetando a aliança formal, admitindo-a na
informalidade. Aliança informal é novidade que aterrora. De um lado,
atesta o arrefecimento da cartilha de honra dos petistas; de outro,
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revela que, mesmo depois de humilhados pela rejeição, o PSDB e um
governante com olhos postos no Planalto são capazes de aceitar a
posição de amante, que, numa alusão à cama da concubina, alguns
de seus integrantes haviam antes rechaçado publicamente.

Afora esse preço de honra, a aliança informal tem para o PT e para
o PSDB um alto preço político. O PT, ao desistir de concorrer com
candidato próprio, além de entregar de bandeja uma Prefeitura que
coordena há 16 anos, perde os votos de legenda para a Câmara
Municipal, prejuízo que também afeta o PSDB e condena os dois
partidos a terem representação mínima no Legislativo municipal no
próximo mandato.

Nenhum sacrifício foi obstáculo, pois, para o projeto personalista
colocado em andamento. Não bastasse todo esse insólito quadro
formador da aliança original, muito mais ocorreu até que ela fosse
ampliada com outros 12 partidos. A mão do Governador girou
afoitamente a maçaneta da porta de praticamente todos os partidos
em Minas, interferindo de maneira grotesca na decisão final a que
cada um deles chegaria.

No caso do PMDB, partido a que pertenço e a que me apresentara
como pré-candidato, pressões e premiações do Palácio da Liberdade
acabaram por inviabilizar uma candidatura de oposição responsável
para consagrar uma outra, de ameno assentimento. Os votos que me
eram favoráveis, praticamente a maioria, mudaram abruptamente.
Convencionais que discursaram a meu favor num dia, no outro
estavam do lado contrário. E isso a pouquíssima distância da data da
convenção, em que 19 dos votos dos peemedebistas continham
marcas identificadoras tão grotescas que tiveram de ser anulados,
deixando de aumentar o escore da candidatura pobremente
vencedora.

No caso do PV, de início com três candidatos, somente um resistiu
até o final. Mas mesmo este teve de capitular diante do Palácio da
Liberdade, que usou suas teias internas no partido para impedi-lo de
ter candidatura própria. Não se tem notícia do pé em que ficou a
questão da transposição do Rio São Francisco, ponto de honra para
os verdes, que sempre repudiaram a posição favorável de Lacerda a
respeito.
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No caso do PPS, as arestas precisaram ser acertadas diretamente
com o Governador, o que ocorreu em reunião no dia 26 de junho, a
poucos dias do prazo final.

No caso do PTB, o que ditou o alinhamento com a dobradinha foi o
compromisso de caminhar juntos nas eleições, firmado entre o
Presidente do partido, Roberto Jefferson, e o Executivo estadual.

Nos demais partidos, um a um, cada um por sua vez, a adesão e o
apoio foram sendo amealhados de forma aparentada, de tal modo
que, no final, 15 legendas se encontram hoje, na data desta fala,
abrigadas à sombra do Palácio da Liberdade.

Dos partidos que seguem fora da dobradinha para a disputa, não se
pode dizer que não tenham sofrido assédio. O PMDB, num primeiro
momento, foi assediado para não apresentar candidatura própria.
Resistindo, acabou soçobrando depois, quando inviabilizou a pré-
candidatura contestatória. O PCdoB ouviu a mesma proposta, mas
resistiu com a única pré-candidatura de que dispunha. O PDT,
também destinatário da mesma proposta, viveu a dramática situação
de recebê-la por intermédio de alguns de seus próprios convencionais,
os quais somente não tiveram êxito por já estar muito consolidada a
única pré-candidatura apresentada.

Assim foi que, para viabilizar o tal projeto político maior, não se
hesitou em passar por cima dos ideários, dos compromissos, das
histórias e das regras dos partidos. Não se hesitou em desrespeitá-
los. O resultado é que há, no interior de cada um deles, uma grande
cizânia em plena manifestação. A parcela de seus filiados que não
encontrou motivos para apoiar o projeto ao preço exigido está
obviamente inconformada. Ameaça rachar. Cabe então perguntar que
união é essa que Governador e Prefeito anunciam como novidade
para a salvação não apenas de Belo horizonte e de Minas mas de
todo o País. Mesmo considerando que diálogo e entendimento são
princípios de governança aos quais não podem se furtar governantes
de nenhum partido e que esses princípios, tão antigos quanto a
Grécia, não estão sendo concebidos agora por um “insight” iluminado
do Governador e do Prefeito, há que se registrar que a união da qual
eles foram os artífices tem a espessura apenas da superfície: muitos
dos que consentiram estão constrangidos, e os que não consentiram
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dão mostras de que não irão se conformar. Um e outro desses dois
grupos vêem-se presentemente confrontados com os imprecisos
limites do conceito de fidelidade partidária: o filiado deve permanecer
fiel ao partido que dobrou os joelhos e abriu mão da ética? Ou não é
mais apropriada aquela fidelidade que defende o ideário do partido
contra tudo e contra todos?

Concedo aparte ao Deputado Délio Malheiros, vítima, como eu,
desse processo.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Sávio Souza
Cruz, ouvia atentamente o que V. Exa. dizia com muita propriedade.
De antemão, faço minhas as palavras que escutei até agora.
Entretanto, gostaria de fazer um reparo com respeito à minha pré-
candidatura. Mesmo em uma luta de David contra Golias, acompanhei
o processo e, em momento algum, este Deputado capitulou; em
momento algum, este Deputado se quedou diante da pressão de
quem quer que fosse. Entretanto, como o processo estava mais do
que viciado, conforme V. Exa. muito bem narrou, minha candidatura
não dependeu mais de mim, mas dos meus pares, que deveriam votar
se o partido teria candidatura própria ou não. Mas, em momento
algum, quedei-me; em momento algum, capitulei; em momento algum,
cedi a qualquer pressão, de onde quer que viesse. Infelizmente, meus
pares entenderam por bem entregar o partido. Muitos o fizeram por
razões próprias, e outros por interesses que até agora não
conhecemos. Mas entregaram o partido, colocando em risco a
existência da sigla, prejudicando a candidatura de mais de 50
candidatos a Vereador, prejudicando o nome do partido, conquistado
até agora junto à opinião pública. Faço esse reparo porque, repito, em
momento algum capitulei, entreguei ou pratiquei qualquer ato que
pudesse modificar meu comportamento diante desse processo
eleitoral de Belo Horizonte. Apenas não consegui chegar ao final
porque terceiros, com interesses que até agora não conheço,
entregaram a legenda. Obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Obrigado. Sei de sua pertinácia e
de sua luta, e, se meu pronunciamento fez entender que V. Exa. havia
capitulado, essa não foi a minha intenção. Assim como eu, V. Exa. foi
vítima da ingerência interna daqueles partidários que se prestam a
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fazer o trabalho dos poderosos contra os interesses do partido.
O fato é que à união de superfície corresponde grande desunião de

profundidade no interior dos partidos. E ainda: a cizânia e o
esgotamento tornaram os partidos mais frágeis do que já eram,
também deixando mais largos os flancos para o surgimento do
caciquismo e do personalismo. Estaria Minas, terra que é ícone da
história libertária, a caminho de transformar-se em terra sob o jugo de
outro personagem de sobrenome Malvadeza? Aecinho Malvadeza,
como já se ouve, é a encarnação do Toninho Malvadeza? Aecinho
Malvadeza sucede a Toninho Malvadeza? A mais de um já ocorreu
que devem os mineiros reavivar urgentemente a antiga alma cívica do
Estado se não desejam para a terra de Tiradentes a condição de
cenário da reedição dos traços menos aprazíveis da Bahia.

A união, essa união de superfície, eivada de autoritarismo e capaz
de costurar numa grande rede de interesses partidos de colorações e
histórias tão diversas, já foi lembrada fora do Estado como a outra
face daquilo que se denominou “feitiço mineiro”. Em artigo publicado
na “Folha de S.Paulo”, edição de 5 do corrente, o jornalista
Melchiades Filho compara o tipo de consenso que lhe é inerente com
o outro tipo de consenso com que Minas vem-se notabilizando no
cenário nacional: o consenso da corrupção. Observa o jornalista que
Minas vem liderando o “ranking” das falcatruas descobertas
recentemente, com a Operação João-de-Barro, a Operação
Pasárgada, a consultoria que corrompia os Tribunais de Contas, o
braço da máfia dos sanguessugas, ajuizado naquela semana pelo
Ministério Público, e outras mais antigas, como o sempre notório
“valerioduto”. Minas está presente em todas elas. E dois detalhes -
observa o jornalista - chamam a atenção em todas essas ilegalidades:
primeiro, em todas elas, há um condomínio de partidos políticos,
nunca um partido sozinho; segundo, não importa o escândalo, todos
optam pelo silêncio conivente.

Pergunto se não é desabonador para o Estado ver a união pregada
pelo Governador em torno do candidato que ele escolheu apresentar
os mesmos denominadores que a união pela corrupção que grassa no
Estado. Pergunto ainda se não é igualmente desabonador para o
Estado ver seu Governador sendo questionado em público acerca da
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unanimidade que ele teima em construir ao redor de si e, no momento
presente, em torno da candidatura que indicou para a sucessão
municipal em Belo Horizonte. O entendimento é bom, mas a
unanimidade é perigosa, lembra o jornalista, arrematando com a idéia
de que todo o imbróglio do PT com a aprovação da aliança garantiu
um mínimo de fricção na política local.

Jamais, em toda a história, fez-se boa política por meio do
silenciamento e da unanimidade, que anestesiam o debate, diluem a
pressão, comprometem a fiscalização, dispensam a participação
cidadã. Este é, contudo, o ponto a que chegamos em Minas. Vale
observar que todo o processo construtivo desse quadro político teve
origem no maciço investimento em “marketing” do qual fazem parte
verbas publicitárias, possivelmente as mais generosas de toda a
história. Somente no ano de 2007, o Executivo Estadual gastou cerca
de R$300.000.000,00 em publicidade. Só para avaliar a extensão
desse montante, lembro que o governo Itamar Franco, em seu
primeiro ano de trabalho, gastou R$900.000,00 ao mesmo título.
Compare-se: R$900.000,00 contra R$300.000.000,00. Um ano de
publicidade do atual governo daria para três séculos de publicidade do
governo passado. Gasta-se em publicidade, anualmente, uma Linha
Verde para fazer propaganda da única Linha Verde que se constrói
com dinheiro de empréstimo. Trata-se de muito dinheiro, muito
recurso público jogado em publicidade. Tão avultados investimentos
demonstram que o “marketing” foi alçado à categoria de ferramenta
fundamental do choque de gestão implantado no Estado. E as verbas
despendidas em breve produziram o resultado delas esperado:
garantiram ao Governador uma unanimidade de que ele não apenas
se vangloria mas usa em proveito próprio, a ponto de sentir legítimo o
ato de interferir despudoradamente nos partidos, tal como ocorreu no
processo de definição das candidaturas à Prefeitura de Belo
Horizonte.

Para construir a unanimidade que se invoca para acreditar todo ato
do Executivo Estadual, as verbas publicitárias fizeram mais do que
adornar a imagem pessoal do Governador. A par desse trabalho, elas
construíram para o Estado uma imagem desfocada da realidade. Há
hoje a Minas do “marketing” e a Minas real: na primeira, tudo corre
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maravilhosamente bem; na segunda, os problemas aguardam
solução. A tal ponto a dissociação se acentuou que, para a análise de
toda proposição relativa ao funcionamento do Estado, faz-se
necessário antes indagar se ela se refere à Minas real ou à Minas do
“marketing”.

As verbas publicitárias também são responsáveis pelo silenciamento
de toda a sociedade mineira. Com poucas exceções, nada se publica
que contrarie os interesses do Palácio da Liberdade e muito,
absurdamente muito, publica-se em favor daqueles interesses. No
tocante ao Legislativo, esta Assembléia, conforme tenho denunciado
tantas vezes, encontra-se de joelhos, não apenas aprovando quase
unanimemente as proposições do Executivo, mas também abortando
a maioria das CPIs propostas e outorgando ao Governador o poder de
que ele se serviu para editar mais de uma centena de leis delegadas.
Já a população, sem dispor de outro parâmetro, acabou por tornar-se
acrítica, passiva e acomodada.

Assim, o valor econômico, mesmo absurdamente elevado, não
responde por todo o custo das verbas publicitárias, que custaram e
continuam custando muito mais do que isso. Estão agredindo o freio
da crítica, atentando contra o espaço do contraditório e buscando
suprimir a voz da Oposição. No reverso, estão criando a paz política,
inventando uma espécie de infalibilidade para os atuais poderosos e
fortalecendo a ilusão de uma falsa união.

As verbas publicitárias custaram e continuam custando o elevado
preço da fragilização da democracia, preço presente na montagem do
quadro atual da sucessão em Belo Horizonte, preço que os mineiros
não tiveram de pagar quando Juscelino Kubitschek chegou à
Presidência da República, preço com que se jogou por terra a velha
assertiva pela qual se admitia que liberdade e democracia haviam sido
eleitas como o primeiro compromisso de Minas. 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,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de



1327

amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, 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 Hely Tarqüínio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a 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. O parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 31/2007 deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado
Sargento Rodrigues. O Projeto de Lei Complementar nº 36/2007 é
retirado da pauta, por não cumprir pressupostos regimentais. O
Projeto de Lei nº 2.327/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela Comissão.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
2.483/2008 com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Sebastião
Costa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
2.245/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio) e 2.420/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que pede sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências para a ampliação
da licença-maternidade, nos moldes do Estado de São Paulo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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 julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Delvito Alves

- Délio Malheiros - Sebastião Costa.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008

Às 10h15min, comparece no Clube Wenceslau Braz, de Brazópolis,
o Deputado Almir Paraca (substituindo o Deputado Weliton Prado, por
indicação da Liderança do PT), membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca,
declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o projeto de construção de um sistema de barragens para a
contenção de enchentes no Rio Sapucaí. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João Mauro Bernardo e Rubens
de Almeida, respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da
Câmara Municipal de Brazópolis; Walter Mussolini Sarno, Prefeito
Municipal de Maria da Fé; Francisco Pereira de Mendonça e José
Alexandre Correia Ribeiro, respectivamente, Vice-Prefeito Municipal e
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Piranguinho; João
Ederson Correia, Secretário de Saúde de São José do Alegre; Danilo
Antônio Fernandes Costa, Vereador à Câmara Municipal de Cachoeira
de Minas; Tales Augusto de Noronha Mota, Gerente do Distrito do Alto
da Mantiqueira, da Copasa-MG; a Sra. Valéria Cristina Rezende,
Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Sul de Minas, e o Sr. Renato de Oliveira Aguiar,
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, que são
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convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Almir Paraca
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão, e faz a leitura de requerimentos
de sua autoria (4), em que pede sejam solicitadas ao Governador do
Estado providências para a elaboração do Plano Diretor da Bacia do
Rio Sapucaí, em parceria com o Comitê Gestor da Bacia, antes da
execução do projeto de contenção de enchentes; e sejam solicitadas
ao Governador do Estado e à Copasa-MG providências para que
sejam recebidas, analisadas e consideradas todas as sugestões
apresentadas em relação ao projeto de contenção de enchentes na
Bacia do Rio Sapucaí; para o envio do projeto de barragens na Bacia
do Rio Sapucaí aos seguintes órgãos: Conama, Conarh, Comitê de
Bacia do Rio Sapucaí, Ministérios Públicos Estadual e Federal e
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para análise, antes
de sua execução; e para que seja elaborado planejamento detalhado
de indenização e reassentamento das famílias atingidas pelo projeto
de barragens na Bacia do Rio Sapucaí, dando-se-lhes a oportunidade
de se manifestarem em audiências públicas amplamente divulgadas.
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, 9 de julho de 2008.
Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 10/7/2008

Às 9h15min, comparecem no Teatro Municipal de Pouso Alegre os
Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,



1330

Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, sendo ela subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, questões relativas
às perícias realizadas pelo INSS em Pouso Alegre. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Jair Siqueira,
Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Robson Pereira Pequeno, Diretor
da Secretaria-Geral da Justiça Federal; José Carlos Corrêa, Delegado
Regional de Pouso Alegre, representando o Sr. Hermann Alexandre V.
Von Tiesenhausen, Presidente do CRM-MG; Lair Ferreira de Freitas,
Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Pouso
Alegre; Rodrigo Otávio de Oliveira Modesto, advogado - Modesto e
Furtado Advogados Associados; Vereadores Walter Modesto e Rafael
Prado, Vereadores da Câmara Municipal de Pouso Alegre e Vereador
Luis Carlos Pinheiro, da Câmara Municipal de Borda da Mata; João
Romão Lima, Coordenador Regional do Seplag-Psiu de Pouso Alegre;
Amauri Ludovido dos Santos, professor da Faculdade de Direito do
Sul de Minas; Célio Fernando Ferreira Guimarães, médico, perito do
INSS de Pouso Alegre; Carlos Messias Muniz, Presidente da OAB
Pouso Alegre; e as Sras. Síntia Barbosa Duarte, advogada,
representando o Sr. Francisco Rafael Gonçalves; Silvana Viviani de
Campos, Gerente Executiva substituta do INSS de Pouso Alegre;
Nilza Maria Barbosa Cruz, Chefe da Agência da Previdência Social
substituta do INSS de Pouso Alegre; Maria Horaci de Oliveira, Prefeita
Municipal de Ijaci, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta 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, 14 de julho de 2008.
Durval Ângelo, Presidente
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.548/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial
Esperança - NAE -, com sede no Município de Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.548/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Núcleo Assistencial Esperança, com sede no
Município de Campo Belo.

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.
26 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e instituidores,
bem como as dos sócios, não serão remuneradas; e no art. 31 que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.548/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.551/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Pronaos Rosacruz Savassi Amorc - Pronaos -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 26/6/2008, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.551/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública Associação Pronaos Rosacruz Savassi Amorc, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano e tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada percebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera os cargos dos associados-dirigentes; e o art.
33 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá em benefício de outro organismo filiado à
AMORCGLP ou organizações com finalidades semelhantes.

Apenas para retificar o nome da entidade, de acordo com o
constante no art. 1º do seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1,
redigida na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.551/2008 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.
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EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade a entidade Pronaos Rosacruz

Savassi Amorc, com sede no Município de Belo Horizonte.”.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.552/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação das
Mulheres Negras do Triângulo e Alto Paranaíba, com sede no
Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008 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 2.552/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação das Mulheres Negras do Triângulo e Alto
Paranaíba, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 21, que ela
não remunera as atividades de seus Diretores e Conselheiros; e o
parágrafo único do art. 25 estabelece que, em caso de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial
congênere com personalidade jurídica e registrada nos órgãos
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públicos.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.552/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.555/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Artesanais de Queijo do Serro, com sede no Município do
Serro.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 26/6/2008, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.555/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Serro.
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, 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 art. 31 de seu estatuto dispõe que os
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não podem ser
remunerados pelo exercício de suas atividades; e o parágrafo único
do art. 87 determina que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere do Serro ou a
entidade que atue nas áreas finalísticas da entidade dissolvida.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.555/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.560/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a União Esportiva Santo
Antônio, com sede no Município de Pirapora.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008 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 2.560/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a União Esportiva Santo Antônio, com sede no Município de
Pirapora.

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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 65, § 1º, que,
em caso de sua dissolução, os bens remanescentes reverterão para
entidades congêneres e, no art. 75, que as funções de direção não
poderão ser remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.560/2008 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.565/2008
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 Asilo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Pompéu.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2008 e
encaminhada a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.565/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Pompéu.
Os requisitos para que as associações e fundações 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 e tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso II do art. 35 do seu estatuto
determina que os Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e
benfeitores não serão remunerados em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas e o inciso III do
mesmo dispositivo preceitua que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades
preponderantes no Estado, preferencialmente no Município de origem,
registrada no Conselho de Assistência Social, e, inexistindo essa, a
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entidade pública.
Por fim, cabe esclarecer que, consoante o disposto no art. 1º do

estatuto da associação, verifica-se que o art. 1º do projeto apresenta
erro material relativo ao nome da entidade, razão pela qual
apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.565/2008 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo de Pompéu, com sede no Município de Pompéu.”.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.571/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.571/2008, do Deputado Juninho Araújo, tem

como escopo seja instituído o Dia do Motorista do Transporte Escolar.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2008 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 2.571/2008 tem como finalidade instituir o Dia do

Motorista do Transporte Escolar, a ser celebrado anualmente no dia
26 de julho.

Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias em
relação às quais a competência para legislar está reservada 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 matérias que não lhes
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sejam vedadas pelo texto constitucional. Como a instituição de data
comemorativa não está incluída na competência privativa da União ou
do Município, o Estado membro pode legislar sobre o assunto.

Ademais, a Constituição mineira, ao enumerar, em seu art. 66, 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 referência ao objeto da proposição sob
comento. Portanto, a qualquer membro deste Parlamento é facultada,
no caso, a deflagração do processo legislativo.

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

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.571/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.580/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.580/2008, do Deputado Leonardo Moreira, tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Hospital Dr. Armando
Xavier Vieira, com sede no Município de Guarani.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.580/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, com sede no Município
de Guarani.

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.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no § 2º do art. 62 que,
caso seja ela extinta, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição filantrópica ou a entidade pública, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social; e o art. 64 dispõe que ela não
remunera os cargos da diretoria, do conselho fiscal e deliberativo, bem
como dos integrantes de seu quadro social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.580/2008 na forma original.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 327/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 327/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.597/2005, tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Domingos do Prata os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 3/4/2007, 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 dos imóveis e a existência
ou não de óbice às transferências de domínio pretendidas.

De posse das informações solicitadas, passamos a examinar a
matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 327/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a



1340

doar ao Município de São Domingos do Prata áreas de terrenos
urbanos edificados, a serem desmembradas de uma área total de
6.590,79m², situadas nesse Município e registradas sob os nºs 562, a
fls.132 do Livro 3-A; 17.299, a fls. 253 do Livro 3-I; e 21.324, a fls. 208
do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Domingos do Prata. Os imóveis a serem doados são contíguos e
abrigam um conjunto de órgãos e unidades administrativas
municipais.

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,
inciso 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.

Quanto a esse aspecto, os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 1º do projeto
estabelecem que os terrenos serão destinados, respectivamente, ao
funcionamento da Escola Municipal Duval Mendes, do Centro de
Saúde Municipal Rômulo Gomes, da Prefeitura Municipal e da
Secretaria Municipal de Saúde. Ainda em defesa do interesse coletivo,
a alienação que se pretende efetivar deve ser revestida de garantia, o
que está previsto no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno dos
imóveis ao patrimônio da entidade doadora, se não lhes tiverem sido
dadas as destinações estabelecidas.

Cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica nº 315/2008, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declarou-se
parcialmente favorável à alienação, tendo em vista que a Secretaria
de Estado de Educação solicitou a retirada da área referente à Escola
Estadual Francisco Rola, registrada sob o nº 21.324, e o Tribunal de
Justiça opinou de forma contrária à doação do imóvel onde se
encontra instalado o Centro de Saúde, uma vez que abriga também o
Fórum.Em vista disso, aquela Secretaria concorda com a doação da
área registrada sob o nº 17.299, a fls. 253 do Livro 3-I, ocupada pela
Prefeitura Municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela
Escola Municipal Duval Mendes.

Importante observar que o projeto de lei em análise possui caráter
meramente autorizativo, uma vez que o inciso XIV do art. 90 da
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Constituição do Estado estabelece como competência privativa do
Governador dispor sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo. Assim sendo, a manifestação contrária da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão é indício de que o Poder Executivo
vetará a proposição ou, no caso de sanção ou rejeição do veto, pode-
se prever que a lei decorrente do projeto resultará inócua.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1,
apresentado na parte conclusiva deste parecer, para acolher a
sugestão feita pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
excluindo as áreas que não serão doadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 327/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos

do Prata o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Domingos do Prata os seguintes imóveis urbanos edificados, a
serem desmembrados de uma área total de 2.140,67m² (dois mil
cento e quarenta vírgula sessenta e sete metros quadrados), situada
nesse Município, registrada sob o nº 17.299, a fls.253 do Livro 3-I, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos do
Prata:

I - imóvel com área de 788,37m² (setecentos e oitenta e oito vírgula
trinta e sete metros quadrados), confrontando com a testada predial
da Rua Getúlio Vargas, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de
35,31m; do vértice 2 ao vértice 3 com área da Prefeitura Municipal,
numa extensão de 19,44m; do vértice 3 ao vértice 4 com área da
Secretaria Municipal de Saúde, numa extensão de 35,22m; e do
vértice 4 ao vértice 1 com travessa, numa extensão de 25,75m;

II - imóvel com área de 558,40m² (quinhentos e cinqüenta e oito
vírgula quarenta metros quadrados), confrontando com a testada
predial da Rua Getúlio Vargas, do vértice 1 ao vértice 2, numa
extensão de 36,40m; do vértice 2 ao vértice 3 com a Rua Cristiano
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Morais, numa extensão de 37,75m; do vértice 3 ao vértice 4 com a
Rua Cristiano Morais, numa extensão de 8,73m; do vértice 4 ao
vértice 5 com área da Secretaria Municipal de Saúde, numa extensão
de 9,39m; e do vértice 5 ao vértice 1 com área da Escola Municipal
Duval Mendes, numa extensão de 19,44m; e

III - imóvel com área de 530,21m² (quinhentos e trinta vírgula vinte e
um metros quadrados), confrontando com a testada predial da Rua
Cristiano Morais, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de 39,05m;
do vértice 2 ao vértice 3 com travessa, numa extensão de 21,00m; do
vértice 3 ao vértice 4 com área da Escola Municipal Duval Mendes,
numa extensão de 35,22m; e do vértice 4 ao vértice 1 com área da
Prefeitura Municipal, numa extensão de 9,39m.

§ 1º - O imóvel a que se refere o inciso I deste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Duval Mendes.

§ 2º - O imóvel a que se refere o inciso II deste artigo destina-se ao
funcionamento da Prefeitura Municipal.

§ 3º - O imóvel a que se refere o inciso III deste artigo destina-se ao
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os imóveis de que tratam 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 nos respectivos parágrafos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Délio Malheiros - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 900/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Délio Malheiros,
dispõe sobre a disponibilização de informações pelas empresas de
telefonia celular no Estado de Minas Gerais.

Publicada em 20/4/2007, foi a proposta distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em análise pretende facilitar o acesso de autoridades

ligadas à segurança pública às informações acerca da localização de
aparelhos telefônicos dos clientes, com o propósito de tornar mais ágil
a investigação policial.

A adoção das medidas propostas se mostra pertinente uma vez que
torna disponíveis à autoridade policial mecanismos que procuram
coibir as práticas delituosas, principalmente o chamado seqüestro
relâmpago e as extorsões praticadas mediante ligações telefônicas,
normalmente originárias de aparelhos que são clandestinamente
levados para o interior dos presídios.

Deve ser enfatizado que tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei
nº 1.087/2007, de autoria do Deputado Laerte Bessa, versando sobre
a mesma matéria, o qual serviu como referência para a formulação
deste parecer.

Aquele parlamentar, ao justificar a apresentação da proposta, faz
alusão à necessidade da imediata ação do Estado, em defesa do
cidadão, em face do vertiginoso crescimento da criminalidade.

Poder-se-ia cogitar acerca da inconstitucionalidade da proposta, na
medida em que a localização do aparelho telefônico celular poderia,
por via indireta, apontar a localização do seu titular, violando, dessa
forma, o seu direito à privacidade.

Contudo, a informação será utilizada exclusivamente no caso de
investigação policial, e o autor do projeto cuidou de inserir dispositivo
com o propósito de preservar o conteúdo das conversas telefônicas.

O autor da proposta que tramita na Câmara Federal é enfático ao
afirmar, em sua justificativa, que “hodiernamente, a sensação é de
que o Estado está perdendo a luta contra o crime, pelo exacerbado
protecionismo à privacidade individual. Não resta dúvida de que esse
direito deve ser protegido, mas não a qualquer custo. A vida social
impõe ao indivíduo certas privações em prol da coletividade. (...) muito
mais grave é o absoluto entrave da investigação criminal quando a
vítima se encontra em poder de vorazes e impiedosos criminosos.
Cada minuto sob as garras desses malfeitores se reflete em anos de
transtornos psicológicos”.

As autoridades policiais não podem ficar impassíveis diante do
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crescimento do número de delitos, notadamente no caso em que
meliantes utilizam os telefones celulares como instrumentos para a
prática de crimes, quando a rápida ação da polícia pode representar o
salvamento de vidas em perigo.

Mediante a aprovação da proposta em análise, esta Casa Legislativa
estará prestando sua contribuição para coibir a violência que impera,
particularmente, nas grandes cidades mineiras.

Nos termos do disposto no art. 144 da Constituição da República, “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”.

É dever do Estado dotar a Polícia Civil e a Polícia Militar,
constituídas segundo os comandos constantes da Carta da República,
dos instrumentos necessários para o exercício das atividades que lhes
foram delegadas.

Não existe, além disso, nenhuma vedação a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar.

A disposição constante do art. 2º do projeto deve ser suprimida, uma
vez que versa sobre matéria de natureza penal, cuja competência
para legislar é privativa da União, o que se observa pelo disposto no
art. 22 da Carta Federal.

Por último, entendemos pertinente a extensão das medidas
propostas aos sistemas de telefonia fixa e a estipulação das
penalidades a que ficariam sujeitas as operadoras dos serviços de
telefonia, em caso de descumprimento do comando contido na norma,
razão que nos leva à formulação do Substitutivo nº 1, ao final deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 900/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o acesso de autoridades às informações relativas à

localização de aparelhos de telefonia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as concessionárias dos serviços de telefonia móvel e
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celular que prestam serviços no Estado obrigadas a fornecer
informação sobre a localização de aparelhos de clientes às
autoridades policiais competentes, mediante solicitação destas.

Parágrafo único - Para os fins desta lei consideram-se autoridades
policiais competentes os servidores da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Art. 2º - A informação de que trata esta lei restringe-se à localização
física do aparelho, preservado o conteúdo das conversas telefônicas,
ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 3º - O usuário do serviço de telefonia poderá facultar o acesso
ao conteúdo de suas ligações telefônicas no caso previsto nesta lei,
mediante manifestação expressa junto à operadora do serviço.

Art. 4º - A informação de que trata esta lei será prestada de
imediato, nas hipóteses de extorsão, ameaça à liberdade ou risco para
a vida da vítima ou de terceiros.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a
multa de 20.000 Ufemgs (vinte mil Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais).

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.349/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 15.030, de 20/1/2004, que dispõe sobre
a prática da educação física na rede pública estadual de ensino.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 7/7/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame pretende acrescentar artigo à Lei nº 15.030, de

2004, que dispõe sobre a prática da educação física na rede pública
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estadual de ensino, estabelecendo que os alunos serão submetidos,
no início do ano letivo e quando julgado necessário pela direção da
escola, a exame clínico realizado por médico, que prescreverá o
regime de atividades, se verificada anormalidade orgânica.

Conforme consta na justificação do projeto, a Lei Federal n° 10.793,
de 2003, estabeleceu ser componente curricular obrigatório das
escolas do ensino fundamental a prática de educação física, não
tendo previsto, no entanto, a realização de exames médicos prévios à
prática de atividade física, com o fito de verificar a aptidão física dos
alunos. A medida pretendida é de extrema importância, uma vez que a
prática de atividade física por pessoa debilitada pode levar à morte.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto no art. 24, incisos XII e XV, da Constituição
Federal, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre proteção da saúde, da
infância e da juventude.

Quanto à proteção da infância e da juventude, o art. 227 da
Constituição da República dispõe que é “dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária”.

No tocante à proteção e defesa da saúde, os arts. 196 e 186 das
Constituições Federal e Estadual dispõem que a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos.

E, ainda, nos termos do inciso II do art. 186 da Constituição
Estadual, o direito à saúde implica, entre outras garantias, o acesso às
informações de interesse para a saúde, ficando o poder público
obrigado a manter a população ciente dos riscos e danos à saúde.

No plano infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém
o Código de Saúde do Estado, estabelece, em seu art. 3o, que a
“saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado
promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício”.

Como se vê, a proposição em estudo insere-se nesse contexto de



1347

proteção da saúde, da infância e da juventude, conferindo densidade
normativa a disposições previstas em termos mais genéricos nos
textos constitucionais, os quais servem de balizamento para a atuação
legiferante no plano estadual.

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.

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 1.349/2007, na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004, que

dispõe sobre a prática da Educação Física na rede pública estadual
de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004, fica acrescida do

seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º-A - Os alunos da rede pública estadual serão submetidos, no

início do ano letivo, a exame clínico realizado por médico, para
verificação de aptidão física.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.985/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Délio Malheiros,
“proíbe o indeferimento de crédito para financiamento habitacional por
inclusão de nome nos cadastros de proteção ao crédito”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
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por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre o
mérito, nos termos do que dispõe o art. 188, combinado com o art.
102, IV, "a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise veda a recusa da concessão de crédito no

caso de solicitação de financiamento habitacional concedido por órgão
ou instituição pública, a ser pago mediante desconto consignado em
folha de pagamento, em razão da inclusão do nome do devedor nos
cadastros de proteção ao crédito.

Segundo o autor do projeto, a medida tem o objetivo de garantir aos
cidadãos a possibilidade da aquisição da casa própria, o que se
instrumentaliza por meio do crédito habitacional, consagrado como um
dos direitos fundamentais do servidor público estadual.

Primeiramente, informamos que, em resposta ao pedido de
diligência formulado por esta Comissão, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana opinou favoravelmente à
matéria, não tendo, contudo, apresentado, em seu parecer,
fundamentos referentes à legalidade, constitucionalidade e
juridicidade do projeto em estudo.

Ao analisar o projeto, não podemos esquecer que o déficit
habitacional da população de baixa renda é um grave problema em
nosso País. Segundo estudo da Fundação João Pinheiro,
desenvolvido em parceria com o Ministério das Cidades, “o déficit
habitacional brasileiro foi estimado em 7,903 milhões de novas
moradias em 2005, com incidência notadamente urbana,
correspondendo a 81,2% do montante brasileiro (6,414 milhões). A
região Sudeste lidera a demanda nacional, com necessidades
estimadas em 2,899 milhões de unidades, vindo a seguir a Nordeste,
com 2,743 milhões de unidades” (Informativo CEI, abril de 2007,
Fundação João Pinheiro).

O Estado de Minas Gerais, cumprindo o seu papel na solução do
problema, conta com a Companhia de Habitação - Cohab-MG -, que é
responsável pela execução dos dois principais programas do Projeto
Estruturador Lares Geraes: o Lares - Habitação Popular (PLHP) e o
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Lares - Segurança Pública (PLSP).
O Lares - Habitação Popular destina-se à construção de conjuntos

habitacionais e ao acesso à casa própria, mediante a concessão de
financiamento para famílias com renda de até três salários mínimos,
que representam 86% do déficit habitacional no Estado.

Já o Lares - Segurança Pública foi lançado em agosto de 2004, com
a publicação do Decreto nº 43.846, e tem como objetivo propiciar
condições para que os policiais civis, os policiais militares, os
bombeiros militares e os Agentes de Segurança Penitenciários
tenham acesso à moradia, mediante a permissão temporária de uso
de moradias funcionais aos servidores em situação de risco, a
concessão de financiamentos habitacionais, em condições especiais,
para aquisição de moradia pronta, construção em lote próprio, reforma
e melhoria de unidade habitacional, por meio de cartas de crédito, e
implantação de conjuntos habitacionais.

Como se vê, os programas habitacionais do Estado possuem cunho
social, contribuindo para a qualidade de vida de muitas famílias, que,
muitas vezes, têm pessoas com o nome inscrito em cadastro de
proteção ao crédito por conta de inadimplemento da prestação
referente ao aluguel.

Ademais, sabe-se que basta um atraso no cumprimento de uma
obrigação, mesmo a de pequeno valor, para que seja
indiscriminadamente deflagrada uma série de restrições negativas ao
nome do consumidor, como a inscrição, sem prévia notificação, do
seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC - e na Serasa,
medida que se tornou, na realidade, um meio de coação para
recebimento do crédito.

Diante desses fatos, não se mostra razoável que a inclusão do nome
de um participante do citado programa em cadastro de proteção ao
crédito seja a única razão para indeferimento de concessão de
empréstimo habitacional a ser pago mediante desconto em folha de
pagamento, o que afasta a possibilidade de haver inadimplência.

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

1.985/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Walter Tosta, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em epígrafe
altera o art. 7º da Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende alterar a legislação tributária do

Estado, de modo a estender o benefício da não-incidência do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - aos adquirentes de veículos usados
portadores de deficiência físico-motora.

Nos termos pretendidos, a medida estaria a contemplar, também, os
portadores de deficiência que não têm condições de dirigir
automóveis, ainda que sejam estes adaptados para tal finalidade.

Passamos à análise da proposição.
O ICMS foi instituído pela Constituição da República como imposto

de competência dos Estados federados e do Distrito Federal,
conforme se evidencia no art. 155, II, daquele Diploma.

O Estado de Minas Gerais regulamentou a matéria não apenas por
meio da Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado, acolhida pela nova ordem constitucional, mas
também por meio de diversos outros dispositivos aprovados nesta
Casa Legislativa, em obediência aos preceitos que regem o direito
tributário, entre eles os princípios da legalidade, da isonomia e da
capacidade contributiva.

Ao que parece, a alteração imposta pela Lei nº 16.513, de
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21/12/2006, conflita com o princípio da isonomia, embora esta
situação não tenha sido detectada quando a proposta de alteração foi
submetida às comissões técnicas desta Casa Legislativa.

Deixou-se de garantir aos portadores de deficiência o direito à
aquisição de veículos usados com isenção tributária e, mais grave
ainda, a prerrogativa de pessoas com maior grau de limitação físico-
motora adquirirem veículos para serem dirigidos por outros
condutores. Em outras palavras, os portadores de deficiência que não
conseguem dirigir nem mesmo com a adaptação não foram
contemplados na referida norma, o que fere de morte o princípio da
isonomia, que deve permear todas as relações de natureza tributária
entre o Estado e o contribuinte.

Para a Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do STF, mencionada
em artigo escrito pelo advogado Flávio Marcondes Soares Rodrigues,
o “Princípio é o verbo. (...) No princípio repousa a essência de uma
ordem, seus parâmetros fundamentais e direcionadores do sistema
normado”. (In: “O Princípio da Isonomia e Sua Incidência nas Isenções
Extrafiscais”.)

No mesmo texto, o ilustre causídico assegura que “a igualdade
como norma, isto é, isonomia em termos normativos, é ditada pela
norma, mas ela não é igualdade de fato, porque as pessoas são de
fato diferentes”.

Não se pode conceber, portanto, que uma norma destinada a
conferir benefício de natureza tributária para pessoas portadoras de
deficiência promova tratamento diferenciado para os que possuem
diferentes graus de limitação físico-motora, tratando com privilégio as
pessoas que se encontram em melhores condições físicas, a ponto de
poder, inclusive, conduzir veículos automotores.

Nessa esteira de entendimento, a Carta Federal ratificou o princípio
da dignidade da pessoa humana como fundamento da República
Federativa do Brasil, assegurando aos portadores de deficiência
tratamento diferenciado não apenas do ponto de vista tributário, mas
também quanto à ocupação de cargos na administração pública, à
assistência social, à educação e, particularmente, quanto à
possibilidade de locomoção e de acesso aos logradouros e edifícios
públicos.
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O impacto da adoção das medidas propostas no orçamento do
Estado mostra-se irrisório, na medida em que Minas Gerais possui,
aproximadamente, 6 milhões de veículos em circulação e, atualmente,
apenas 4.504 automóveis estão registrados em nome de portadores
de deficiência.

Verifica-se, pois, perfeita consonância entre a proposta e os
preceitos constantes na Lei Complementar Federal nº 101, conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o princípio da
insignificância também é aplicado no direito tributário brasileiro.

Não é demais lembrar que isenções dessa natureza são conferidas,
também, aos proprietários de táxis e aos veículos destinados a
locação, além de outros casos previstos na norma tributária estadual,
o que mostra a consonância do projeto com as disposições de ordem
constitucional e legal.

Por último, deve ser lembrado que a Lei nº 8.989, de 24/2/95, que
dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI - na aquisição de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de
deficiência física, foi alterada substancialmente pela Lei nº 10.754, de
31/10/2003. A norma mencionada isenta do imposto não apenas os
portadores de deficiência que têm condições de dirigir veículos
adaptados, mas também aqueles que dependem de terceiros para se
locomover, tais como os deficientes visuais ou mentais ou autistas.

A isenção do pagamento do ICMS poderia muito bem ser facilitada,
até mesmo sob o ponto de vista da burocracia, assegurando-se sua
concessão aos portadores de deficiência que atendam os
pressupostos exigidos pela legislação federal quanto à isenção do IPI.

Desse modo, o beneficiário se eximiria, também, de enfrentar a
grande burocracia dos órgãos fazendários do Estado, uma vez que,
demonstrado o direito de isenção do IPI, estaria, por conseguinte,
habilitado a reivindicar os mesmos direitos no tocante ao ICMS. Esta a
razão da formulação do Substitutivo nº 1, que passa a fazer parte
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.122/2008 na
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forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor adquirido

por portador de deficiência que atenda os pressupostos exigidos pela
legislação federal para isenção do pagamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.123/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Walter Tosta, altera o art. 3º
da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
O projeto em tela, que altera a norma que versa sobre o IPVA,

pretende que seja aplicado à aquisição de veículo usado o benefício
da isenção tributária atualmente conferido ao portador de deficiência
físico-motora que adquire veículo novo. A proposta contempla,
também, as pessoas com deficiência que não possuem condição de
dirigir automóvel, ainda que adaptado, como é o caso dos autistas,
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dos tetraplégicos e dos deficientes visuais.
Ao justificar a formulação do projeto, o autor faz alusão ao direito de

ir e vir desses cidadãos, que, muitas vezes, dependem do veículo até
mesmo para receber tratamento médico. Ressaltou que a lei em vigor
beneficia apenas o portador de deficiência físico-motora que é
motorista e restringe o benefício à hipótese de aquisição de veículo
novo adaptado.

Preliminarmente, o projeto foi convertido em diligência ao Secretário
de Estado de Fazenda, que entendeu pela impossibilidade da
reformulação legal cogitada pelo autor, sob o argumento de que a
proposição não atende os pressupostos exigidos pela Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, ao dispor sobre a
concessão de benefício de natureza tributária de que resulte
diminuição da receita pública.

A Constituição Federal, por sua vez, coloca como fundamento da
República, constituída em Estado Democrático de Direito, o princípio
da dignidade humana, o que pode ser constatado na disposição
constante no art. 1º daquele Diploma. O mesmo texto enfatiza a
necessidade de ser dispensado tratamento diferenciado aos
portadores de necessidades especiais, com o objetivo de facilitar sua
plena socialização, proporcionando-lhes garantias de melhor acesso
aos prédios públicos, à educação, à assistência social, sem prejuízo
dos benefícios de natureza tributária, conforme ocorre no caso em
análise.

O IPVA é um imposto instituído pelos Estados e pelo Distrito
Federal, que utilizam a prerrogativa conferida pelo art. 155, III, da
Constituição da República, e encontra-se disciplinado na Lei nº
14.937, de 23/12/2003, que é objeto da alteração pretendida.

O art. 3º da lei referida enumera um vasto rol de situações em que é
conferida isenção do pagamento do imposto, entre as quais se
inserem a dos veículos pertencentes a entidades filantrópicas,
embaixadas ou consulados e a dos destinados ao transporte público
de passageiros na categoria aluguel, entre outras.

Observa-se que, em nenhum dos casos relacionados, existe alusão
à aquisição de veículo novo, o que, por absurdo que pareça, ocorre
apenas em relação aos portadores de deficiência físico-motora. Mais
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absurdo ainda é que a lei diferencia, de uma maneira lamentável, até
mesmo os deficientes físicos, ao conferir o benefício apenas àqueles
que têm condições de adquirir automóvel zero-quilômetro, o que não
se compatibiliza com o princípio da isonomia, consagrado pelo direito
constitucional pátrio.

Em audiência pública realizada por esta Comissão, juntamente com
a de Direitos Humanos, foram levantados importantes dados, que
demonstraram que está a proposta em perfeita consonância não
apenas com os pressupostos exigidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal como também com os princípios gerais do direito.

No universo de 6 milhões de veículos registrados em Minas Gerais,
apenas 4.504 pertencem a portadores de deficiência, o que nos leva a
concluir que a perda de receita correspondente ao imposto que não
seria arrecadado em decorrência da implementação das medidas
propostas deve ser relegada à seara da insignificância, pois nada
representa no orçamento do Estado.

A matéria deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, em face do
princípio da legalidade, devendo-se ainda lembrar que os conteúdos
de natureza tributária se inserem entre aqueles arrolados no art. 61 da
Constituição mineira.

Entendemos ser pertinente a aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que tem o propósito de racionalizar a implementação
das medidas propostas, do ponto de vista administrativo.

Conforme ficou evidenciado na audiência pública mencionada, o
cidadão que reivindica esses benefícios fiscais tem de enfrentar
grande burocracia, que poderá ser suprimida no caso do
reconhecimento, de plano, do direito à isenção para os portadores de
deficiência que atendam os pressupostos da legislação federal que
trata da matéria relativamente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados.

O substitutivo corrige, também, a diferenciação existente entre os
portadores de deficiência, já que a Lei nº 14.937 não contempla os
cidadãos que possuem limitações ainda mais severas, como é o caso
dos deficientes visuais e dos autistas, entre outros.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.123/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro

de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
III - veículo automotor adquirido por portador de deficiência,

atendidas as exigências da legislação federal para isenção do
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.163/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº
2.163/2008 dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que
liga a cidade de Itamarandiba ao Município de Aricanduva.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2008, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte
e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

Em reunião realizada na data de 8/4/2008, foi o projeto baixado em
diligência ao Departamento  de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG - para que este se manifestasse sobre a matéria.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o escopo de transferir para o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
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DER-MG - o trecho que liga a cidade de Itamarandiba ao Município de
Aricanduva, passando pelo Distrito de Contrato, por meio da MG-117.
Determina ainda o projeto a inclusão do referido trecho no sistema
rodoviário estadual.

O DER-MG é uma autarquia integrante da administração indireta do
Executivo e, nessa condição, tem personalidade de direito público,
autonomia administrativa e financeira e vincula-se à Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas. De acordo com o art. 2º da
Lei nº 11.403, de 1994, o DER tem por finalidade “assegurar soluções
adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens no âmbito do
Estado de Minas Gerais”. Suas atribuições básicas estão enumeradas
no art. 3º da citada lei, entre as quais se destacam:

“Art. 3º - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

(...)
III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

(...)
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

IX - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências” (grifos nossos).

Em consonância com as normas legais supracitadas, verifica-se que
já se enquadram nas atribuições do DER-MG os serviços de
pavimentação, conservação e recuperação das rodovias sob sua
jurisdição, o que deve ser feito diretamente pela autarquia ou
mediante convênio com instituições públicas ou privadas. Isso
significa dizer que a entidade em questão desfruta de autonomia para
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realizar os serviços de sua competência, seja diretamente, seja por
meio dos instrumentos que o legislador ordinário colocou à sua
disposição, tais como convênios, contratos, ajustes ou acordos. Não
é, portanto, o legislador ordinário que transfere para o DER a
responsabilidade pela manutenção de determinados trechos
rodoviários, seja de competência municipal, seja de competência
federal, pois o instrumento legalmente previsto para tanto - e o mais
utilizado na prática - é o convênio.

Nessa linha de raciocínio, cumpre ressaltar que os parâmetros que
norteiam a matéria já estão consagrados na ordem jurídica estadual,
cabendo à autarquia DER-MG, dentro de suas atribuições legais,
decidir sobre a melhor forma de execução do serviço, pois trata-se de
entidade autônoma no exercício de suas atividades. Isso demonstra
que a transferência de que cuida o projeto deve ficar a cargo da
própria autarquia, que poderá valer-se de convênio ou instituto
análogo com o Município interessado, o que exclui a possibilidade de
tal transferência operar-se pela via legislativa.

Esclareça-se que tem sido freqüente a apresentação de projetos de
lei nesta Casa que autorizam o DER-MG a assumir ou encampar
trechos de estradas municipais. Para exemplificar, citem-se os
Projetos de Lei nºs 110, 239 e 365/2007, os quais receberam parecer
pela inconstitucionalidade nesta Comissão, sob o argumento principal
de que a citada autarquia não necessita de autorização legislativa
para praticar atos que se encartam no âmbito de suas atribuições.
Embora o projeto em exame não mencione o termo “autorização”, isso
não modifica em nada a essência da matéria, pois, em última análise,
o legislador estaria substituindo o Executivo na execução dos serviços
de pavimentação, melhoramento e conservação das estradas sob
jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem.

Dessa forma, pouco importa se o projeto autoriza a autarquia a
assumir determinado trecho rodoviário - o que não teria efeito
vinculante - ou se atribui diretamente ao DER essa responsabilidade,
uma vez que o assunto depende de acordo entre as entidades
públicas diretamente interessadas na preservação e melhoria da
rodovia.

Quanto à diligência ao DER-MG , este manifestou-se contrariamente
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à aprovação do projeto, sob a alegação de que o referido trecho
quase coincide com a diretriz da MG-214, que é conservada pela
autarquia. Além disso, esclarece que a pavimentação da ligação
Aricanduva-Capelinha encontra-se em execução por enquadrar-se no
Programa Pró-Acesso.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.163/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.428/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.428/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
acrescenta o art. 11-A à Lei nº 14.185, de 31/1/2002, que dispõe
sobre o processo de produção do queijo minas artesanal e dá outras
providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A proposição vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art.102, VIII, combinado com o
art.188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende acrescentar dispositivo à Lei nº 14.185,

de 2002, que dispõe sobre o processo de produção do queijo minas
artesanal. Para tanto, determina que o poder público realizará, nas
regiões do Estado em que ocorrer produção artesanal tradicional de
queijo minas, a identificação e o levantamento dos processos de
produção. A determinação tem por objetivo a proteção do patrimônio
cultural mineiro.

A iniciativa do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais - Iepha - de documentar e registrar o “Modo de Fazer
do Queijo Artesanal do Serro” no Livro dos Saberes, um dos quatro
livros criados pelo Decreto nº 42.505, de 2002, como bem imaterial do
patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais demonstra a
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importância dessa atividade para os mineiros. O decreto citado
instituiu as formas de registros de bens culturais de natureza imaterial
ou intangível, que constituirão patrimônio cultural de Minas Gerais.

A produção de queijos a partir de leite cru, porém, nâo se restringe
ao Serro: é tradicional em várias outras regiões do Estado, tais como
a Serra da Canastra, a Serra do Salitre e o Sul de Minas. A proteção e
o registro desse patrimônio cultural facilitará a valorização e a
perpetuação da produção, garantindo a sustentabilidade dos
produtores que dele sobrevivem e, mais que isso, consolidando a
produção artesanal de queijo como fonte de divisas e atrativo turístico
para o Estado.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, não há
ações que apóiem a produção artesanal de queijos, o que indica a
necessidade de outras formas de atuação do poder público para
desenvolver esse setor da economia. Entendemos, portanto, ser
adequado o estabelecimento dessa competência para o Executivo
mineiro.

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

2.428/2008, no 1º turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Padre João - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.242/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em
epígrafe veda aos estabelecimentos comerciais a restrição da venda
de produtos por meio de cartão de débito.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte.

Cabe a esta Comissão analisar a proposição sob os aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
102, inciso III, alínea “a”, combinado com o art. 188 do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende que os estabelecimentos
comerciais do Estado que aceitem cartão de débito automático em
conta corrente como forma de pagamento não possam restringir os
produtos que serão comercializados mediante essa forma de
pagamento.

Em caso de descumprimento da norma, a proposição impõe ao
infrator penalidades de multa, suspensão de atividades e fechamento
do estabelecimento.

Passamos à análise da proposição.
O pagamento com cartão de débito apresenta significativa função

econômica, principalmente pelo fato de evitar a circulação efetiva do
dinheiro, que, por razões de segurança pública, tem sido considerado
uma situação de risco para a população.

Com efeito, a disciplina dessa matéria repercute em mais de uma
área do Direito, a saber, no Direito do Consumidor, no Direito
Financeiro e no Direito Comercial, tendo em vista que estabelece
normas que afetam a relação de consumo, a relação contratual entre
particulares e, ainda, as formas de crédito. Assim, o exame da
preponderância do interesse envolvido nas medidas consignadas no
projeto em exame se faz essencial para apurar a competência do
Estado para dispor sobre a matéria.

Por regular relações havidas entre pessoas que se obrigam a dar,
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, o objeto do projeto de lei
insere-se no campo do Direito das Obrigações. Este é regido de forma
ampla e genérica pelas normas do Direito Civil, ramo da ciência
jurídica que cuida de disciplinar as relações nascidas da vontade de
uma ou mais pessoas; todavia, quando as relações são marcadas por
características próprias das atividades comerciais, o Direito das
Obrigações sofre o impacto da realidade mercantil e deve ser a ela
amoldado, fazendo surgir as obrigações comerciais, que são mais
específicas que as civis, embora a essência das duas seja a mesma.
(Valdemar Ferreira, citado por Fran Martins em “Contratos e
Obrigações Comerciais”, 13º ed., Editora Forense, Rio de Janeiro,
1995.)
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Por tratar da disciplina de uma forma de crédito, a matéria repercute,
ainda, na área financeira, cujas normas são estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil.

Por fim, não se pode deixar de considerar que as práticas
comerciais guardam estreita relação com o Direito do Consumidor, um
dos mais novos ramos do Direito, o qual busca equilibrar as relações
de consumo.

Nesse contexto, é preciso esclarecer, no que diz respeito à
competência para tratar da matéria, que a Constituição Federal, ao
estabelecer as competências legislativas de cada ente federado, com
base na predominância do interesse, conferiu à União, em seu art. 22,
a competência privativa para legislar sobre Direitos Civil e Comercial,
bem como sobre sistema monetário, política de crédito, câmbio,
seguros e transferência de valores. Por seu turno, o art. 24 do mesmo
diploma legal prevê a competência concorrente da União, dos Estados
e do Distrito Federal para legislarem sobre Direito do Consumidor.
Nesse campo legislativo, cabe à União tecer as normas gerais e aos
Estados suplementá-las. Cabem, ainda, a estes as competências
residuais, ou seja, aquelas que não são reservadas à União nem
representam matéria de interesse municipal.

Como se vê, a Constituição da República buscou especificar a
competência de cada ente federado, de modo que a prática legislativa
seja harmônica, possuindo uma base uniforme em todo o território
nacional e uma outra parte específica capaz de atender aos interesses
peculiares de cada Estado; entretanto, tal sistema de divisão de
competências produz, em determinadas situações, conflitos que
devem ser solucionados caso a caso.

No caso em questão, entendemos que a restrição de mercadorias
que serão comercializadas por meio de cartão de débito em conta
corrente interfere fundamentalmente no campo do Direito do
Consumidor. Embora possa ser analisada sob o enfoque de outros
ramos do Direito, o que está sendo afetado com tal restrição é a
relação entre comerciante e consumidor.

O consumidor que entra em um estabelecimento comercial que
aceita todas as formas de pagamento presume que qualquer
mercadoria pode ser paga de todas aquelas formas e que tem o
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direito de optar por aquela que mais lhe convém. Qualquer tipo de
exclusão ou diferenciação afeta diretamente a relação de consumo e
deve ser amparada por normas de proteção ao consumidor. Nesse
sentido, é importante destacar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, já cuida, de forma
ampla, da matéria, ao estabelecer as práticas abusivas contra o
consumidor. Nos termos do inciso IX do seu art. 39, o Código prevê
que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços,
diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto
pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis
especiais”. O art. 6º do mesmo diploma legal estabelece, entre os
direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, como a especificação correta da
quantidade, as características, a composição, a qualidade e o preço,
bem como os riscos que apresentem para o consumidor.

Os órgão de defesa do consumidor dos Estados e dos Municípios
têm se manifestado acerca de questão semelhante envolvendo a
venda com cartão de débito. Atualmente, os comerciantes têm dado
tratamento diferenciado para quem paga as compras com dinheiro ou
cheque ou com cartão de débito, concedendo desconto à vista
somente para quem optar pelas duas primeiras formas de pagamento.
A alegação é que o cartão de débito ou crédito gera custos adicionais
para os comerciantes com a locação das máquinas, bem como com o
pagamento das taxas de administração às operadoras do cartão;
todavia, os Procons repudiam tal prática sob o argumento de que o
preço à vista cobrado pelo produto deve ser o mesmo para o
pagamento com dinheiro, cheque, cartão de débito ou crédito, de
forma que o comerciante não pode repassar para o consumidor os
custos da cobrança. O Procon de Belo Horizonte alerta que o
consumidor tem o direito de escolher a forma como pagará suas
compras e que, se o comerciante pretender fazer alguma
diferenciação, deve ele afixar em local bem visível quais são as suas
condições.

Embora o nosso entendimento seja de que a medida em exame
configura uma norma do Direito do Consumidor, consideramos
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importante ponderar que as relações de compra e venda são
amparadas pela liberdade contratual e que a venda é uma decisão
comercial, que envolve uma série de análises e riscos; todavia, em
nome da liberdade contratual, os direitos do consumidor não podem
ser desconsiderados. Entendemos, assim, que a liberdade conferida
ao comerciante não é plena e irrestrita. É certo que o Estado pode
interferir, de maneira decisiva, nos negócios contratuais, limitando a
livre vontade das partes, com o intuito de manter o equilíbrio social.
No caso em questão, julgamos que o equilíbrio nas relações de
consumo pode ser mantido com uma norma que torne obrigatória a
divulgação de informações claras e evidentes sobre o aceite de cartão
de débito. Chegar ao ponto de negar a liberdade do comerciante de
escolher as suas formas de lucro poderia constituir uma imposição
desmedida, que, ao contrário do que busca o Código do Consumidor,
geraria um desequilíbrio nas relações comerciais. Ademais, tão brusca
interferência poderia ser questionada como uma norma de Direito
Comercial, matéria que foge à competência do Estado.

Vale citar que já vigora no Estado a Lei nº 14.126, de 2001, que
obriga os estabelecimentos comerciais a afixar, em local visível,
informações sobre a sua disponibilidade para aceitar o pagamento em
cheque e as condições impostas para o seu recebimento. Assim,
entendemos que os preceitos contidos na referida norma devem ser
estendidos para os pagamentos a serem feitos com cartão de débito,
de modo que a restrição por parte do comerciante observe o princípio
da informação ao consumidor.

Como já foi dito, na busca do equilíbrio nas relações de consumo, o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor assegura
expressamente ao consumidor o direito à informação, que é um de
seus princípios basilares. Por força de tal princípio, o comerciante
deve informar com clareza e objetividade, o preço e a forma de
pagamento. As referidas normas têm o condão de repudiar possíveis
discriminações por parte do comércio, uma vez que deverão ser
tornados públicos os requisitos necessários para que o consumidor
efetue o pagamento, requisitos esses que se aplicam a todas as
pessoas indistintamente e garantem a observância do princípio da
igualdade, consagrado no art. 5º da Constituição da República.
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Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº
1, que cristaliza as idéias apontadas. Ademais, tendo em vista o
esforço deste Parlamento na consolidação da legislação mineira,
propomos que esta nova determinação a ser observada pelos
estabelecimentos comerciais seja inserida na referida lei estadual que
cuida do pagamento com cheques.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.242/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá nova redação aos incisos I e II dado art. 1º da Lei nº 14.126, de

14 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a colocação de aviso
sobre pagamento com cheque em estabelecimento comercial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos do art. 1º da Lei nº 14.126, de 14 de dezembro

de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
I - a determinação do estabelecimento de não aceitar cheque ou

cartão de débito como forma de pagamento;
II - as condições impostas pelo estabelecimento para o recebimento

de cheque ou cartão de débito.”.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.524/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº
2.524/2008 estabelece critérios para implantação de bilhetagem
eletrônica no transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 20/6/2005, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Vem agora a proposição a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
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nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe que será garantida, na

implantação de bilhetagem eletrônica no transporte intermunicipal de
passageiros, a validade mínima de um ano dos créditos depositados
no bilhete eletrônico. Em seu art. 2º, estabelece que no citado período
não haverá necessidade de complementação de créditos no caso de
reajuste da tarifa.

Ocorre que não há bilhetagem eletrônica no transporte
intermunicipal de passageiros no Estado, não podendo uma situação
inexistente ser fundamento de uma lei, sob pena de esta nunca
possuir eficácia, uma vez que fica condicionada à concretização de
uma medida que não poderá ser implementada.

Cabe destacar que a lei é a principal fonte do direito, ato de maior
realce na vida política. Sob o ponto de vista formal, trata-se de ato
jurídico abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica
existente, constituindo regra de conduta humana imposta pelo Estado
a todos os cidadãos indistintamente, podendo, em princípio, receber
os mais variados conteúdos. Deve, como tal, possuir um fundamento
extremamente convincente para sua edição. Sendo assim, não é
razoável, nem mesmo possível, a promulgação de lei que regulamente
situação inexistente, qual seja a bilhetagem eletrônica no transporte
intermunicipal de passageiros no Estado.

Essas considerações refletem o princípio da razoabilidade, de
previsão expressa na Constituição do Estado, em seu art. 13. Tal
princípio deve balizar toda atuação estatal, tanto no plano legiferante,
como no jurisdicional e no administrativo.

Dessa forma, a citada bilhetagem eletrônica somente pode ser
tratada em lei após a sua implementação.

Diante do exposto, fica clara a impossibilidade de o legislador dispor
sobre a matéria em questão por tratar de situação inexistente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.524/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.573/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 235/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas os
imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 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 2.573/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de São Roque de Minas dois terrenos com área de
10.000m² cada um, situados nos lugares denominados Três Barras e
Vargem Grande, no Distrito de Guia Lopes, nesse Município,
respectivamente registrados sob o nº 17.896, a fls. 214 do Livro 3-M e
o nº 17.318, a fls. 126 do Livro 3-M, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Piumhi.

Tais imóveis foram doados ao Estado na década de 50, por
particulares, sem a imposição de nenhum ônus.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. 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, impõe,
além da referida autorização, a necessidade de interesse público
devidamente justificado.

Atendendo a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º do projeto
determina que os imóveis se destina à Prefeitura para atender à
Secretaria de Obras, o que possibilitará o aprimoramento da
prestação dos serviços públicos àquela comunidade.
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Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que os bens reverterão ao patrimônio do Estado, caso não
sejam, no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública
de doação, utilizados de acordo com a destinação estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.573/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.575/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 237/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Uberlândia o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 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 2.575/2008 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
reverter ao Município de Uberlândia imóvel constituído de área com
10.000m², situado na Rua Dom Almir, Bairro da Gávea, nesse
Município, e registrado sob o nº 99.050, ficha 1 do Livro 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 2001 por
doação do Município de Uberlândia, para abrigar o Fórum da Comarca
desse Município, mas, se no prazo de três anos a contar de 7/2/2001,
não lhe fosse dada essa destinação, reverteria ao patrimônio do
doador.

Cabe esclarecer que o Fórum foi construído em outro terreno, com
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condições mais adequadas para a realização das atividades judiciais.
Diante disso, a administração municipal pleiteia o retorno do bem ao
patrimônio de Uberlândia, para utilizá-lo de acordo com a demanda
local.

A matéria em análise está de acordo com o art. 18 da Constituição
mineira, que exige autorização legislativa para alienação de bem
imóvel do Estado, assim como com 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.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.575/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.576/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 238/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Córrego do Bom Jesus os
imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 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 2.576/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Córrego do Bom Jesus cinco terrenos situados em área
rural do Município, incorporados ao patrimônio do Estado por doação
do mesmo ente federativo, sem a imposição de nenhum ônus. A
identificação cadastral desses imóveis, constante dos incisos I a V do
art. 1º do projeto, está de inteiro acordo com os respectivos registros
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assentados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cambuí.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de imóveis públicos. 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, em seu art. 17,
impõe, além da referida autorização, a necessidade de interesse
público devidamente justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que as
áreas a serem doadas destinam-se a fins comunitários, em
consonância com o interesse da comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que as áreas reverterão ao patrimônio do Estado se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.576/2008.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.620/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o Projeto de Resolução nº 2.620/2008 altera os arts. 4º e 5º da
Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de Carreira
dos Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa, dispõe sobre
a atualização dos débitos oriundos da celebração de transação judicial
e acordo extrajudicial de que tratam a Resolução nº 5.216, de
12/8/2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007, e dá
outras providências.

A matéria foi aprovada em 1º turno e vem agora à Mesa para, nos
termos do Regimento Interno, receber parecer no 2º turno.
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Fundamentação
Com o intuito de efetuar ajustes no sistema de carreira dos

servidores da Assembléia Legislativa, estão sendo propostas
alterações de pequena monta na Resolução nº 5.214, de 2003, as
quais conferem densidade aos comandos ditados pela Emenda à
Constituição nº 19, de 4/6/98, em especial ao princípio da eficiência.
Como se observou no parecer para o 1º turno, a proposta em epígrafe
favorece ainda mais a implantação de uma efetiva política de
qualificação do servidor, sobretudo porque propicia mais igualdade de
oportunidades aos agentes do corpo permanente desta Casa.

Para tanto, opera-se a padronização do período aquisitivo
necessário à obtenção da progressão nas classes das carreiras, que
será rigorosamente de um ano. Quanto ao servidor titular de cargo
integrante da carreira prevista no inciso I ou no inciso III do “caput” do
art. 3º da Resolução nº 5.214, de 2003, atribui-se a ele a prerrogativa
de optar por seu reposicionamento na carreira prevista no inciso II ou
no inciso IV do mesmo artigo, respectivamente. Tal opção deverá ser
feita de forma expressa e irretratável, nos termos de regulamento, e o
reposicionamento se dará no mesmo padrão de vencimento em que o
servidor estiver posicionado.

Essas ligeiras alterações, conforme esclarecido no parecer para o 1º
turno, não alteram os requisitos estabelecidos na Resolução nº 5.214,
de 2003, para o desenvolvimento na carreira, de maneira que “mérito,
responsabilidade, envolvimento com o trabalho, capacidade de
contribuir para o alcance das metas da Assembléia Legislativa
continuam a ser os princípios que norteiam a progressão do servidor
do Legislativo mineiro”.

O projeto ainda promove a atualização dos débitos oriundos da
celebração de transação judicial e acordo extrajudicial previstos na
Resolução nº 5.216, de 2004, e no art. 5º da Resolução nº 5.305, de
2007. Assegura, com efeito, a reposição das perdas decorrentes da
inflação acumulada no período relativas aos débitos provenientes da
conversão de vencimentos e proventos em Unidade Real de Valor –
URV.

Releva dizer que, no cálculo da atualização monetária, se a variação
mensal do índice da Tabela de Fatores de Atualização Monetária da
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Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais for maior que o
índice de 0,25% a.m., será aplicado o índice da referida tabela ao
saldo devedor oriundo da Resolução nº 5.216, de 2004, e do art. 5º da
Resolução nº 5.305, de 2007. Além disso, a quitação dos débitos
porventura apurados será realizada em parcelas mensais, de acordo
com a disponibilidade orçamentária e financeira da Assembléia
Legislativa, cabendo aos ordenadores de despesa a fixação do valor
da parcela mensal.

Tais medidas encontram amparo seguro na legislação nacional. A
propósito, a Lei Federal nº 6.899, de 8/4/81, estabelece que, na
execução de títulos de dívida líquida e certa, a correção monetária
será calculada a contar do respectivo vencimento, regra esta
rigorosamente observada no texto em apreciação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.620/2008 no 2º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 17/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 17/2007, de autoria do Deputado  Eros Biondini,

que determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias
nas embalagens de leite dos tipos C e B, 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° 17/2007
Torna obrigatória a afixação, nas dependências dos hospitais e

centros de saúde da rede pública estadual, de informações relativas
às vacinas infantis obrigatórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hospitais e centros de saúde da rede p ública estadual
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afixarão em suas dependências, em locais de fácil acesso e
visibilidade, informações relativas às vacinas infantis obrigatórias.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor no prazo de sesse nta dias contados
da data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 532/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 532/2007, de autoria do Deputad o Carlin Moura,

que institui a bolsa-atleta no âmbito do Estado, foi aprovado no 2°
turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 532/2007
Institui a política de incentivo aos atletas praticantes do desporto de

rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a política de incentivo a os atletas praticantes

de desportos de rendimento em modalidade olímpica ou paraolímpica,
reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Comitê
Paraolímpico Brasileiro, pelo Comitê Olímpico Internacional - COI - ou
pelo Comitê Paraolímpico Internacional.

Art. 2° - A política instituída por esta lei será i mplementada mediante
a concessão de bolsa-atleta, em valor a ser estabelecido em decreto
do Poder Executivo.

§ 1° - A bolsa-atleta será concedida a atleta de mo dalidade olímpica
ou paraolímpica reconhecida por qualquer dos comitês referidos no
art. 1°.

§ 2° - A concessão da bolsa-atleta não gera vínculo  entre o atleta
beneficiado e a administração pública estadual.

Art. 3° - A bolsa-atleta poderá ser concedida às se guintes
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categorias:
I - atleta estudantil, relativa aos estudantes que participem com

destaque dos jogos escolares e universitários brasileiros;
II - atleta nacional, relativa aos atletas que tenham participado de

competição esportiva em âmbito nacional;
III - atleta internacional, relativa aos atletas que tenham participado

de competição esportiva no exterior;
IV - atleta olímpico e paraolímpico, relativa aos atletas que tenham

participado de jogos olímpicos e paraolímpicos.
Art. 4° - Para pleitear a bolsa-atleta, o atleta de verá preencher,

cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - ser domiciliado e ter residência fixa em Município do Estado há,

pelo menos, dois anos;
II - ter idade mínima de quatorze anos, no caso de bolsa-atleta nas

categorias atleta nacional, atleta internacional e atleta olímpico e
paraolímpico, e ter idade mínima de doze anos e máxima de
dezesseis anos, no caso de bolsa-atleta na categoria atleta estudantil;

III - estar em plena atividade esportiva;
IV - não receber nenhum tipo de patrocínio de pessoas jurídicas,

públicas ou privadas, entendendo-se por patrocínio todo e qualquer
valor pecuniário, eventual ou regular, diverso do salário;

V - não receber salário de entidade de prática desportiva;
VI - ter participado de competição esportiva em âmbito municipal,

estadual, nacional ou no exterior no ano imediatamente anterior ao do
pedido;

VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública
ou privada, no caso de bolsa-atleta na categoria atleta estudantil.

Art. 5° - Atletas de reconhecido destaque em modali dade não
prevista no art. 1° poderão pleitear a bolsa-atleta  nas categorias atleta
estudantil, atleta nacional ou atleta internacional, mediante a indicação
da entidade dirigente do esporte, referendada por histórico de
resultados e situação nos “rankings” municipal, estadual, nacional ou
internacional da respectiva modalidade.

Parágrafo único - As indicações referentes às modalidades previstas
no “caput” deste artigo serão submetidas à Secretaria de Estado de
Esportes e da Juventude, para que sejam observadas as prioridades
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de atendimento à política estadual de esporte e a disponibilidade
financeira.

Art. 6° - A bolsa-atleta será concedida mensalmente , pelo prazo de
um ano.

Parágrafo único - Os atletas que, durante o período em que
estiverem recebendo o benefício de que trata esta lei, conquistarem
medalhas nos jogos olímpicos ou paraolímpicos serão indicados
automaticamente para renovação das respectivas bolsas.

Art. 7° - Os atletas beneficiados nos termos desta lei prestarão
contas dos recursos financeiros recebidos na forma e nos prazos
fixados em regulamento.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 725/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 725/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 10.883, de  2 de outubro de
1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e
imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (“Caryocar
brasiliense”) e dá outras providências, 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° 725/2007
Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 10.883, de 2 d e outubro de

1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e
imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (“Caryocar
brasiliense”).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 10.883, de 2 de outub ro de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2° - O abate do pequizeiro (“Caryocar brasili ense”) só será
admitido quando necessário à execução de obras, planos, atividades
ou projetos de utilidade pública ou de relevante interesse social,
mediante prévia autorização do poder público e compromisso formal
entre o empreendedor e o órgão ambiental competente do plantio de
vinte e cinco mudas catalogadas e identificadas da mesma espécie,
por árvore a ser abatida.

§ 1° - Caberá aos responsáveis pelo abate do pequiz eiro, com o
acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio das
mudas a que se refere o “caput” e o monitoramento do seu
desenvolvimento por um prazo mínimo de cinco anos, bem como o
plantio de novas mudas para substituir aquelas que não se
desenvolverem, garantido o acesso da comunidade local aos frutos
produzidos pelas árvores plantadas.

§ 2° - O plantio a que se refere o “caput” será efe tuado no território
do Município em que se localiza o empreendimento, em sistemas de
enriquecimento florestal.

§ 3° - No Município em que houver Conselho Municipa l de Meio
Ambiente, o abate de pequizeiros em área urbana ou distrito industrial
legalmente constituído poderá ser autorizado por esse órgão,
observado o disposto neste artigo.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 991/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 991/2007, de autoria do Deputad o Dinis Pinheiro,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Gonzaga 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.
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PROJETO DE LEI N° 991/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Gonzaga 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

Gonzaga imóvel com área de 360m² (trezentos e sessenta metros
quadrados), situado na Praça João XXIII, naquele Município,
registrado sob o n° 913, a fls. 1 do Livro 2, no Ca rtório de Registro de
Imóveis da Comarca de Virginópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de um posto de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.386/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.386/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Conquista o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.386/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Conquista imóvel constituído de terreno edificado, com área de
2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Distrito de Guaxima,
naquele Município, registrado sob o n° 1.533, a fls . 107 do Livro 3-B,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
construção de um núcleo de artesanato.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.479/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.479/2007, de autoria do Deput ado Neider
Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Cláudio o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.479/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio 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

Cláudio imóvel com área de 1.308m² (um mil trezentos e oito metros
quadrados), situado naquele Município, constituído pelos Lotes n°s 2,
3 e 4, registrados sob os n°s 8.841, 8.842 e 8.843, no Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
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construção do pátio da Secretaria Municipal de Obras e de uma usina
de asfalto.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.609/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.609/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador
Gomes 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° 1.609/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador

Gomes 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

Comendador Gomes imóvel constituído de terreno edificado, com área
de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob o n° 3.547, a fls. 279 do  Livro 2-L, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de uma unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no parágrafo único do art. 1°.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.945/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.945/2007, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio
Espera o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.945/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Espera 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

Rio Espera imóvel com área de 1.199m² (um mil cento e noventa e
nove metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser
desmembrada do imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros
quadrados), situado na Rua Vereador Pedro Lopes, Distrito de Rio
Melo, naquele Município, registrado sob o n° 12.386 , a fls. 172 do
Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Espera.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação a que se refere o
“caput” destina-se à construção de um posto de saúde.

Art. 2° - O imóvel objeto da doação de que trata es ta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)
A parte do imóvel a ser doada tem as seguintes confrontações:

19,50m (dezenove vírgula cinqüenta metros) pela frente, na Rua
Vereador Pedro Lopes; 19,70m (dezenove vírgula setenta metros)
pelos fundos; 65m (sessenta e cinco metros) pela lateral direita,
confrontando com a Escola Estadual Coronel Joaquim dos Santos; e
58m (cinqüenta e oito metros) pela lateral esquerda, na Rua Jair
Timóteo, totalizando área de 1.199m² (um mil cento e noventa e nove
metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.959/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.959/2007, de autoria do Deput ado Ivair

Nogueira, que autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais – Ipsemg – a alienar os imóveis que
especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.959/2007
Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais – Ipsemg - a alienar os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Instituto de Previdência  dos  Ser vidores do Estado

de Minas Gerais - Ipsemg - autorizado a alienar:
I - imóvel com área de 50.416m² (cinqüenta mil quatrocentos e

dezesseis metros quadrados), situado no lugar denominado Fazenda
do Bom Jesus, no Município de Contagem, registrado sob o n° 45.810,
no Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Contagem;
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II - imóvel, na Quadra A, constituído pelos Lotes n° 1, com área de
495m² (quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados), n° 2, com
área de 420m² (quatrocentos e vinte metros quadrados), n° 3, com
área de 410m² (quatrocentos e dez metros quadrados), n° 4, com área
de 408m² (quatrocentos e oito metros quadrados), n° 5, com área de
405m² (quatrocentos e cinco metros quadrados), n° 6 , com área de
400m² (quatrocentos metros quadrados), n° 7, com ár ea de 397m²
(trezentos e noventa e sete metros quadrados), e n° 8, com área de
395m² (trezentos e noventa e cinco metros quadrados); e, na Quadra
B, os Lotes n° 1, com área de 430m² (quatrocentos e  trinta metros
quadrados), e n° 2, com área de 360m² (trezentos e sessenta metros
quadrados), totalizando área de 4.120m² (quatro mil cento e vinte
metros quadrados), localizado no Município de Betim, registrado sob o
n° 12.438, a fls. 7 do Livro 3–N, no Cartório de Re gistro de Imóveis da
Comarca de Betim;

III - vinte e duas salas, n°s 1.801 a 1.822, do 18° pavimento do
Edifício Caxias-Condomínio, localizado na Avenida Amazonas, n° 115,
Centro, no Município de Belo Horizonte, com área total de 808,95m²
(oitocentos e oito vírgula noventa e cinco metros quadrados),
registradas, respectivamente, sob os n°s 7.594 a 7.615, no Livro 2, no
Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis da Com arca de Belo
Horizonte;

IV - imóvel com área total de 554.216,45m² (quinhentos e cinqüenta
e quatro mil duzentos e dezesseis vírgula quarenta e cinco metros
quadrados), constituído por dois terrenos contíguos, localizados no
lugar denominado Fazenda Vargem do Betim, no Município de Betim,
registrados sob os n°s 82.949 e 82.950, no Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos
imóveis relacionados neste artigo serão destinados às áreas de saúde
do Ipsemg, especialmente à melhoria das condições de
funcionamento do Hospital Governador Israel Pinheiro.

Art. 2° - As alienações de que trata esta lei serão  precedidas de
avaliação e licitação a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente do Ipsemg.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 42/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 42/2008, de autori a do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei Complementar
n° 71, de 30 de julho de 2003, que institui a avali ação periódica de
desempenho individual, disciplina a perda de cargo público e de
função pública por insuficiência de desempenho do servidor público
estável e do detentor de função pública na administração pública
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, foi aprovado no
2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 42/2008
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 71, de 3 0 de julho de

2003, que institui a avaliação periódica de desempenho individual e
disciplina a perda de cargo público e de função pública por
insuficiência de desempenho do servidor público estável e do detentor
de função pública na administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei Complementar nº 71,

de 30 de julho de 2003, os seguintes §§ 1º, 2º e 3º:
“Art. 1º - ( ... )
§ 1º - O servidor e o detentor de função pública, de que trata o

“caput” deste artigo, ocupantes de cargo de provimento em comissão
ou em exercício de função de confiança serão avaliados nos termos
de regulamento.

§ 2º - A avaliação de que trata o “caput” deste artigo poderá ser
aplicada aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos de
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provimento em comissão integrantes do Quadro Geral previsto nas
Leis Delegadas n°s 174 e 175, de 26 de janeiro de 2 007, excetuados
os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral,
Presidente, Reitor e Vice-Reitor e dos constantes no Anexo VIII da Lei
Delegada nº 174, de 2007, nos termos de regulamento.

§ 3º - A exceção prevista no § 2º não se aplica ao servidor ocupante
do cargo de Diretor-Geral da Fundação João Pinheiro.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 3° da Lei Complementar n° 71, de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 4°:

“Art. 3° - A ADI do servidor estável ocupante de ca rgo de provimento
efetivo e do detentor de função pública, de que trata o “caput” do art.
1º, será realizada por Comissão de Avaliação constituída,
paritariamente, por membros indicados ou eleitos pelos avaliados e
por membros indicados pelo órgão ou pela entidade nos quais o
servidor ou o detentor de função pública estiver em exercício, nos
termos de regulamento.

(...)
§ 4º - O servidor que estiver ocupando cargo de provimento em

comissão ou em exercício de função de confiança será avaliado pela
chefia imediata ou por Comissão de Avaliação, nos termos de
regulamento.”.

Art. 3° - Os §§ 3°, 5° e 6° do art. 4° da Lei Compl ementar n° 71, de
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
§ 3° - Mediante solicitação do servidor, o sindicat o ou entidade

representativa de classe poderá indicar um representante para
acompanhar o processo de avaliação, sendo-lhe assegurada
manifestação.

(...)
§ 5° - O servidor ou detentor de função pública ser á notificado do

conceito anual que lhe for atribuído, cabendo pedido de
reconsideração, no prazo máximo de dez dias, a quem o avaliou, que
decidirá em igual prazo.

§ 6° - Contra a decisão relativa ao pedido de recon sideração,
caberá, no prazo de dez dias, recurso hierárquico com efeito
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suspensivo à autoridade máxima do órgão ou da entidade em que o
servidor estiver em exercício, que a julgará, no prazo máximo de vinte
dias, com base em parecer elaborado pela Comissão de Recursos, e
será, nessa matéria, a última instância administrativa.”.

Art. 4° - Fica revogado o art. 7° da Lei Complement ar n° 71, de
2003.

Art. 5° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua
publicação.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.028/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.028/2008, de autoria do Deput ado Gustavo
Valadares, que altera o art. 2° da Lei n° 14.601, d e 23 de janeiro de
2003, 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° 2.028/2008
Concede novo prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n°

14.601, de 23 de janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n°

14.601, de 23 de janeiro de 2003, o prazo de cinco anos, contados da
data de publicação desta lei, para a consecução das obras
destinadas à construção do ginásio poliesportivo a que se refere o
parágrafo único do art. 1° daquela lei.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 14.601, de  2003, reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo previsto no art. 1° desta lei,
não estiverem concluídas as obras do ginásio poliesportivo.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.041/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.041/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bias
Fortes 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° 2.041/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bias Fortes 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

Bias Fortes imóvel com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados),
situado na Rua Celso Sul Ferreira, antiga Rua Projetada A, Centro,
naquele Município, registrado sob o n° 29.020, no L ivro 2, no Cartório
de 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de B arbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” 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 data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.042/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.042/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Entre-
Rios de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.042/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Entre-Rios 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

Entre-Rios de Minas imóvel com área de 5.480,30m² (cinco mil
quatrocentos e oitenta vírgula trinta metros quadrados), conforme
descrição contida no Anexo desta lei, situado no lugar denominado
Crasto, naquele Município, a ser desmembrado de um terreno com
área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado sob o n°
5.499, a fls. 144 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Entre-Rios de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
instalação de uma 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 data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)
A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações:

pela frente, com a Av. Sócrates Machado, com extensão de 7m (sete
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metros), mais 101,64m (cento e um vírgula sessenta e quatro metros)
em linha quebrada com a Escola Estadual Expedicionário Geraldo
Baeta; pelos fundos, com propriedade de José Nidei de Resende, com
extensão de 99,44m (noventa e nove vírgula quarenta e quatro
metros); pela direita, com a Escola Estadual Expedicionário Geraldo
Baeta, com extensão de 56,68m (cinqüenta e seis vírgula sessenta e
oito metros), mais 44,70m (quarenta e quatro vírgula setenta metros)
com propriedade de José Neire de Resende; e pela esquerda, com
propriedade de José Nidei de Resende, com extensão de 110,85m
(cento e dez vírgula oitenta e cinco metros), incluindo o acesso à
escola, até atingir a Av. Sócrates Machado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.043/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.043/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão
de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.043/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de Minas

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Varjão de Minas imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), situado no lugar denominado Fazenda Andrade, Distrito
de São Domingos, naquele Município, registrado sob o n° 8.755, a fls.
197 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Tiros.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
instalação de sede social de associação comunitária.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.044/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.044/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Machado 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° 2.044/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado 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

Machado imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados),
situado no lugar denominado Caiana, naquele Município, registrado
sob o n° 8.953, a fls. 41 do Livro 3-L, no Cartório  de Registro de
Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
construção de creche e de posto de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -
Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.045/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.045/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói
Mendes 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° 2.045/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes 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

Elói Mendes imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), situado no Bairro dos Pintos, naquele Município,
registrado sob o n° 5.190, a fls. 95 do Livro 3-E, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Elói Mendes.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
implantação e funcionamento de uma associação de bairros.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.047/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.047/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte
Alegre de Minas 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° 2.047/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre 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

Monte Alegre de Minas imóvel com área de 875m2 (oitocentos e
setenta e cinco metros quadrados), situado na Rua Cel. Meireles,
esquina com Avenida da Saudade, naquele Município, registrado sob
o n° 794, no Livro 2, ficha 01, no Cartório de Regi stro de Imóveis da
Comarca de Monte Alegre de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de posto de saúde municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.098/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.098/2008, de autoria do Deput ado Governador
do Estado, que Altera dispositivos da Lei n° 10.366 , de 28 de
dezembro de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência  dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, e dá outra
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providência, 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° 2.098/2008
Modifica a Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990 , que dispõe

sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- A alínea “a” do inciso I do art. 3° da Lei  n° 10.366, de 28 de

dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° - (...)
I - (...)
a) o militar da ativa, da reserva remunerada, o reformado e o juiz

militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais;”.
Art. 2° - O “caput” e seu inciso I e os §§ 1° e 2° do art. 10 da Lei n°

10.366, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §§ 3°, 4° e 5° :

“Art. 10 - Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do
segurado:

I - o cônjuge ou o companheiro e o filho, de qualquer condição,
menor de vinte e um anos ou inválido;

(...)
§ 1° - Equiparam-se a filho, nas condições do incis o I, desde que

comprovada a dependência econômica e a ausência de bens
suficientes para o próprio sustento e educação:

I - o enteado, mediante declaração escrita do segurado;
II - o menor sob tutela ou guarda judicial, mediante apresentação do

respectivo termo.
§ 2° - Considera-se companheiro a pessoa que mantém  união

estável com o segurado, na forma da lei.
§ 3° - Os dependentes de uma mesma classe concorrem  em

igualdade de condições.
§ 4° - A existência de dependente de classe anteced ente exclui do
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direito à prestação previdenciária o de classe subseqüente.
§ 5° - A dependência econômica das pessoas de que t rata o inciso I

do “caput” é presumida, sendo requerida comprovação para as
demais.”.

Art. 3° - Ficam acrescentados à Lei n° 10.366, de 1 990, os seguintes
arts. 10-A e 10-B:

“Art. 10-A - Ressalvado o disposto nos §§ 2° e 3° d o art. 23 desta lei,
a perda da qualidade de dependente ocorre:

I - para o cônjuge:
a) pela separação judicial ou divórcio;
b) pela anulação judicial do casamento;
c) pela constituição de novo vínculo familiar, quando da separação

de fato;
II - para o companheiro, pela cessação da união estável com o

segurado;
III - para o filho, enteado ou irmão:
a) pelo casamento;
b) pelo exercício de emprego público ou privado ou pelo

estabelecimento ou atividade comercial que lhe permita economia
própria;

c) ao completar vinte e um anos de idade, salvo se inválido;
IV - para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez;
b) pelo óbito;
c) pela inscrição de dependente em classe preeminente.
§ 1° - Fica o IPSM autorizado a manter como depende nte, para fins

exclusivos de assistência à saúde, o filho solteiro, maior de vinte e um
anos, enquanto estudante regularmente matriculado, até a idade de
vinte e quatro anos, desde que comprovada a dependência
econômica.

§ 2° - O disposto no § 1° pode ser estendido aos de pendentes de
segurado falecido, enquanto vigorar o título de pensão por ele legado.

Art. 10-B - Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência dos
Militares ficam obrigados a se submeterem a recadastramento anual,
nos termos de regulamento.”.

Art. 4° - O “caput” do art. 15 da Lei n° 10.366, de  1990, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15 - O auxílio natalidade é devido pelo nascimento de filho de

segurado.”.
Art. 5° - Ficam acrescentados ao art. 23 da Lei n° 10.366, de 1990,

os seguintes §§ 2° e 3°, ficando seu parágrafo únic o transformado em
§ 1° :

“Art. 23 - (...)
§ 2° - O cônjuge divorciado, o separado judicialmen te ou de fato e o

ex-companheiro, que percebiam pensão de alimentos, concorrerão à
pensão em igualdade de condições com os dependentes referidos no
art. 10 desta lei.

§ 3° - O valor de cota de pensão correspondente às pessoas de que
trata o § 2° não poderá ser superior ao fixado na r espectiva sentença
de concessão de alimentos.”.

Art. 6° - Em consonância com o disposto no § 20 do art. 40 e no § 1°
do art. 42 da Constituição da República, que atribui a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3°, inciso X, a
autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM - organiza-se com base na autonomia
administrativa, financeira e orçamentária.

Art. 7° - Fica assegurado aos militares de que trat a o art. 18 da Lei
Complementar n° 95, de 17 de janeiro de 2007, o dir eito à percepção
retroativa dos rendimentos relativos ao período compreendido entre a
exclusão da Polícia Militar e a reinclusão no Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais, considerando, para efeitos de
cálculo, a remuneração do cargo atual ou posto que ocupavam na
data da exclusão.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.256/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.256/2008, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Divinópolis o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.256/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis 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

Divinópolis imóvel com área de 7.600m² (sete mil e seiscentos metros
quadrados), situado no lugar denominado Cangalheiros, naquele
Município, registrado sob o n° 28.083, no Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
implantação de distrito de base tecnológica, com incubadoras e
pequenas empresas do gênero.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.317/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.317/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera o “caput” do art. 3° da Lei Delegada n° 31, de 28 de
agosto de 1985, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação, e
dá outra providência, foi aprovado no 2° turno, com  a Emenda n° 1 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a



1396

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.317/2008
Altera o art. 3° da Lei Delegada n° 31, de 28 de ag osto de 1985,

que reorganiza o Conselho Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação é constituído por trinta

membros, nomeados pelo Governador do Estado, dentre pessoas de
notório saber e experiência em matéria de educação, da seguinte
forma:

I - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão de livre
escolha do Governador do Estado;

II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão escolhidos
pelo Governador do Estado, sendo:

a) no mínimo um membro escolhido a partir de lista tríplice
elaborada pela Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -;

b) no mínimo um membro escolhido a partir de lista tríplice
elaborada pela Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -
;

c) até treze membros escolhidos a partir de lista elaborada por
entidades da sociedade civil relacionadas com a área de atuação do
Conselho.

§ 1º - A indicação e a nomeação dos membros serão específicas
para cada uma das câmaras do Conselho Estadual de Educação.

§ 2º - Os membros escolhidos nos termos das alíneas “a” e “b” do
inciso II do “caput” integram a câmara responsável pelo exame das
matérias referentes ao ensino superior.

§ 3º - As entidades a que se refere a alínea “c” do inciso II do “caput”
serão definidas em decreto.

§ 4º - As entidades a que se refere a alínea “c” do inciso II do “caput”
apresentarão lista única, que conterá indicados em número limitado ao
triplo do número de vagas.
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§ 5º - O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial dos Poderes do
Estado e na página oficial do Conselho Estadual de Educação na
internet, a relação dos indicados à função de Conselheiro a ser
encaminhada à Assembléia Legislativa, nos termos do art. 62, XXIII,
“b”, da Constituição do Estado.

§ 6º - Na hipótese de recondução à função, os membros indicados
passarão por nova argüição pública, nos termos do art. 62, XXIII, “b”,
da Constituição do Estado.”.

Art. 2º - Na primeira investidura dos seis membros acrescentados ao
Conselho Estadual de Educação por esta lei, três terão mandato até
31 de dezembro de 2009, e os outros três até 31 de dezembro de
2011, a critério do Governador do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.392/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.392/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2009 e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 3, 8,
22, 53, 92, 94, 99, 156, 157 e 158 e com as Subemendas n° 1 às
Emendas n°s 6, 13, 60, 91, 96, 100, 104, 109, 110, 111, 113 e 135.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.392/2008
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR



1398

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao di sposto no art.
155 da Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal n° 101,
de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2009, que compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito;
VI - as disposições finais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL
Art. 2° - As prioridades e metas da Administração P ública estadual

para o exercício de 2009, atendidas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento
dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal, são as
constantes no Anexo I desta lei, as quais terão precedência na
alocação dos recursos na lei orçamentária de 2009 e na sua
execução, não se constituindo, todavia, em limite para programação
da despesa.

Parágrafo único - Os orçamentos serão elaborados em consonância
com as prioridades e metas a que se refere o “caput”, adequadas ao
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 e à
sua revisão anual.

Art. 3° - A elaboração do projeto de lei orçamentár ia de 2009 e a
execução da respectiva lei deverão considerar a obtenção do
superávit primário, conforme discriminado no Anexo II – Metas Fiscais
desta lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4° - A lei orçamentária para o exercício de 20 09, que
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compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2008-2011
e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101 , de 2000.

Art. 5° - O Orçamento Fiscal compreenderá a program ação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCMG -, bem como
de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes.

Art. 6° - Os valores das receitas e das despesas co ntidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em
preços correntes.

Art. 7° - As propostas parciais dos órgãos e entida des dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do TCMG serão encaminhadas à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, por meio do Módulo de
Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de Planejamento e
Orçamento, até o dia 8 de agosto de 2008, para fins de consolidação
do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2009, observadas
as disposições desta lei.

§ 1° - As propostas parciais a que se refere o “cap ut” serão
elaboradas a preços correntes.

§ 2° - O Poder Executivo tornará disponível para os  demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCMG,
até o dia 7 de julho de 2008, os estudos e as estimativas das receitas
para o exercício de 2009, inclusive da receita corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

Art. 8° - Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
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saúde, para fins do disposto no § 1° do art. 158 da  Constituição do
Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n° 29, de 13 de setembro de 2000;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado n° 17, de 20 de dezembro de 1995;

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2009,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas
com amortização e com juros e encargos e de quadro detalhado
evidenciando, para cada operação de crédito, a natureza da dívida, o
respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções de
pagamento de amortizações e encargos, e as taxas de juros
pactuadas;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2009, especificados por
Município, no qual conste o estágio em que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal
n° 101, de 2000;

X - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS –, discriminado por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XII - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e
percentuais, das despesas decorrentes de atividades de fomento do
Estado, por função orçamentária e por tipo de receita, referentes aos
exercícios de 2007 e 2008 e à previsão para o exercício de 2009;

XIV - demonstrativo das  despesas da Unidade de Gestão
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Previdenciária Integrada - Ugeprevi -, instituída pela Lei
Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007;

XV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação
básica, nos termos do art. 212 da Constituição da República e no art.
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 1 9 de dezembro
de 2006;

XVI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou
indiretamente na execução da política estadual de segurança
alimentar e nutricional sustentável, conforme o disposto na Lei n°
15.982, de 19 de janeiro de 2006;

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou
indiretamente em ações voltadas para a criança e o adolescente.

§ 1° - Para fins do disposto no inciso V, considera m-se ações e
serviços públicos de saúde aqueles implementados em consonância
com os arts. 200 da Constituição da República e 190 da Constituição
do Estado.

§ 2° - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as
despesas dos fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art. 9° - O Poder Executivo encaminhará juntamente com a proposta
orçamentária para 2009 demonstrativo dos programas financiados
com recursos provenientes da União, identificando a receita prevista e
realizada no exercício de 2007 e a receita prevista para o exercício de
2009.

Parágrafo único - O Orçamento discriminará os recursos específicos
das transferências previstas por convênios, acordos e ajustes com a
União.

Art. 10 - Os recursos previstos no inciso II do § 2° do art. 198 da
Constituição da República deverão ser aplicados integralmente no
exercício financeiro de 2009, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320, de 1964,  e das despesas
decorrentes das ações e serviços públicos de saúde realizados por
entidades não integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 11 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração



1402

Pública estadual se:
I - as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes

para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro;
II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e

tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.
Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja

execução, até 30 de junho de 2008, tiver ultrapassado 35% (trinta e
cinco por cento) do seu custo total estimado.

Art. 12 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 13 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual
a convênios previstos para o exercício de 2009, no âmbito do Poder
Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a
cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades
estaduais responsáveis pela execução dos convênios está
condicionada à garantia de ingresso dos recursos a serem
transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - A liberação das cotas orçamentárias para a
execução de convênios somente poderá ser processada após o
efetivo ingresso dos recursos financeiros.

Art. 14 - A lei orçamentária conterá recursos para:
I - a instalação de “campi” regionais de ensino, pesquisa e extensão

da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - no Estado;
II - a construção e reforma de parques de exposições ou

estabelecimentos comunitários rurais, bem como para obras de
melhoramento em suas instalações;

III – atividades direcionadas às Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apaes -;

IV - o estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade
civil que atuam na recuperação de dependentes químicos e de
crianças e adolescentes de rua;

V - o exame diagnóstico de hemoglobinopatias, conforme prevê a
Lei n° 15.296, de 5 de agosto de 2004;

VI - melhorias no acesso dos portadores de deficiência física e dos
idosos aos edifícios do poder público estadual, em cumprimento à Lei
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n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994;
VII - assistência hospitalar a crianças e adolescentes no Município

de Governador Valadares;
VIII - a finalização das obras do Aeroporto Regional da Zona da

Mata;
IX - o apoio à construção da Rede de Educação do Campo no Vale

do Rio Doce;
X - a implantação do parque tecnológico de Juiz de Fora.
Art. 15 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão

apresentados na forma e com o detalhamento constantes na lei
orçamentária anual e encaminhados pelo Poder Executivo à
Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os
justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de
dotações propostos sobre a execução das atividades, projetos,
operações especiais e respectivas metas.

Art. 16 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência,
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente
líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 17 - Poderá ser aplicado no pagamento de Prêmio por
Produtividade um montante de até 1% (um por cento) da receita
corrente líquida, observada a disponibilidade orçamentária e financeira
para a realização do seu pagamento.

Art. 18 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1° do art. 169 da
Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal
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Subseção I
Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 19 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I - Unidade Orçamentária;
II - Função;
III - Subfunção;
IV - Programa;
V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI - Categoria de Despesa;
VII - Grupo de Despesa;
VIII - Modalidade de Aplicação;
IX - Identificador de Programa Governamental;
X - Fonte de Recurso;
XI - Identificador de Procedência e Uso.
§ 1° - Os conceitos de função, subfunção, programa,  projeto,

atividade e operação especial são aqueles dispostos na Portaria n° 42
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de
1999.

§ 2° - Os conceitos e códigos de categoria econômic a, grupo de
despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria
Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de
Orçamento Federal n° 163, de 4 de maio de 2001, e s uas alterações.

§ 3° - O identificador de programa governamental se rá utilizado para
a discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 20 - A modalidade de aplicação e o identificador de procedência
e uso aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificados no Siafi-MG, nos termos de regulamento,
para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere este artigo
também poderão ocorrer quando da abertura de créditos
suplementares autorizados na lei orçamentária.

Art. 21 - Os créditos suplementares e especiais serão abertos
conforme detalhamento constante no art. 19 desta lei, para o
Orçamento Fiscal, e no art. 31, para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.

Parágrafo único - A inclusão de grupos de despesa, fontes de
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recursos e de identificador de procedência e uso em projetos,
atividades e em operações especiais será feita por meio de abertura
de crédito suplementar.

Subseção II
Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 22 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão fixadas conforme especificado a seguir:

I - o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o TCMG será estabelecido pela
comissão permanente de que trata o § 2° do art. 155  da Constituição
do Estado e terá como parâmetro o montante global da lei
orçamentária de 2008 destinado a esses Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF - e terá como parâmetro a lei orçamentária de 2008.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do
“caput” as despesas decorrentes do pagamento de precatórios e
sentenças judiciais, de juros, encargos e amortização da dívida.

Art. 23 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do TCMG terão como limite, na elaboração de
suas propostas orçamentárias, a despesa com a folha de pagamento
do mês de abril de 2008, excluídas despesas sazonais e
extraordinárias, projetada para o exercício de 2009, considerando a
revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição
da República e eventuais acréscimos legais, observadas as limitações
dispostas no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal
n° 101, de 2000.

§ 1° - A política remuneratória dos servidores públ icos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas
salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de
desempenho, mediante alocação de recursos decorrentes do
percentual da variação nominal anual do valor líquido arrecadado de
ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e
observadas as disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de
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2000.
§ 2° - Na fixação do limite estabelecido no “caput”  serão observados

os princípios constitucionais, especialmente o da legalidade, o
princípio da responsabilidade e o disposto na Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000.

§ 3° - Serão consideradas contratos de terceirizaçã o de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1° do art. 18 da  Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000, as despesas provenientes d e contratação de
pessoal para substituição de servidores pertencentes a categorias
funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal de
órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras
Despesas de Pessoal.

§ 4° - Os serviços de consultoria somente serão con tratados para
execução de atividades que comprovadamente não possam ser
desempenhadas por servidores ou empregados da administração
estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na página oficial
do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a
autorização da contratação, na qual constará, necessariamente,
quantitativo médio de consultores, custo total dos serviços,
especificação dos serviços e prazo de conclusão.

Art. 24 - Para fixação da despesa financiada com recursos
provenientes de receitas vinculadas e diretamente arrecadadas
deverá ser observada:

I - retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos
termos da Lei Federal n° 9.496, de 11 de setembro d e 1997,
componham a base de cálculo para pagamento da dívida do Estado
com a União;

II - retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos
termos da Lei Federal n° 9.715, de 25 de novembro d e 1998,
componham a base para apuração das contribuições ao Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.

Parágrafo único - As despesas administrativas decorrentes da
arrecadação de taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos
diretamente arrecadados serão financiadas com recurso proveniente
dessa arrecadação, respeitado o disposto no inciso III do art. 5° da Lei
Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006.
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Art. 25 - As empresas estatais dependentes não poderão programar
despesas de investimento com recursos diretamente arrecadados
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo
ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1° - O disposto neste artigo poderá ser excepcion ado pela JPOF.
§ 2° - As empresas estatais dependentes que não int egrarem os

dados da execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-MG - não
terão suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas.

Subseção III
Das Transferências Voluntárias

Art. 26 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para
transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e a
sua programação na lei orçamentária estão condicionadas ao
cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1° - As pessoas físicas ou jurídicas interessadas  em estabelecer
convênios com a Administração Pública estadual deverão estar
devidamente habilitadas no Cadastro Geral de Convenentes - Cagec -
, instituído pelo Decreto n° 44.293, de 10 de maio de 2006.

§ 2° – É vedada a celebração e o aditamento de conv ênio ou
instrumento congênere com pessoa física ou jurídica que se
apresentar em situação irregular, bloqueada na tabela de credores do
Siafi-MG ou com pendências documentais no Cagec.

§ 3° - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o “caput” as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 27 - A transferência voluntária de recursos para Município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante
a vigência de estado de calamidade pública ou emergência decretado
no Município e homologado pelo Governador do Estado, fica
condicionada à comprovação, por parte do Município beneficiado, de:

I - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000;

II - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1° - A transferência de que trata o “caput” terá finalidade
específica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida,
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pela Prefeitura beneficiada, não inferior a:
I - 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas

áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
Adene - ou do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene -, ou para os Municípios com Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou igual a 0,700
(zero vírgula setecentos), segundo cálculo efetuado pela Fundação
João Pinheiro para o ano de 2000;

II - 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos no inciso I;
III - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de

Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior;

IV - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para as transferências
voluntárias destinadas às áreas especiais de interesse social.

§ 2° - A exigência de contrapartida, fixada no § 1° , não se aplica às
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e
com saúde.

§ 3° - É vedada a transferência de recursos a Munic ípio em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

§ 4° - A Auditoria-Geral do Estado manterá cadastro  atualizado
sobre a adimplência dos entes federativos para efeito de transferência
voluntária do Estado.

Art. 28 - As entidades de direito privado que receberem
transferências de recursos públicos por meio de convênio, termo de
parceria ou instrumento congênere ficam submetidas à fiscalização
dos órgãos de controle do Estado.

Subseção IV
Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art. 29 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1° - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamen to Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1° de julho de 2008, de acordo com  o § 1° do art.
100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
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Constitucional n° 30, de 13 de setembro de 2000, es pecificando por
grupo de despesa:

I - o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 2° - Os órgãos e entidades, para registro de seus  precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2009, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
§ 3° - Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não

poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

Art. 30 - As despesas com precatórios judiciários da Administração
Pública direta deverão obedecer a uma única ordem cronológica de
apresentação nos Tribunais, em nome do Estado de Minas Gerais,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar as
devidas informações aos órgãos públicos quanto à situação jurídica,
ordem cronológica e pagamento dos precatórios.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 31 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de
recurso.

Parágrafo único - As empresas controladas pelo Estado publicarão e



1410

manterão, nas suas páginas oficiais na internet, relatório trimestral dos
investimentos realizados, com o mesmo detalhamento previsto no
“caput”.

Art. 32 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser
realizada em 2009, as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2008.

Art. 33 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15  de dezembro de
1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 34 - Conforme o disposto no art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de
1964, os créditos suplementares e especiais ao Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado serão abertos
por decreto do Governador do Estado, respeitados os limites
estabelecidos na lei orçamentária anual.

Seção IV
Das Vedações

Art. 35 - Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:

I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração

Pública direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência
técnica;

III - entidades de previdência complementar ou congênere,
ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais n°s 108 e
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109, de 29 de maio de 2001.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as

destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Seção V
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 36 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer
ao disposto na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado e não podem indicar recursos provenientes de anulação das
seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados, com exceção dos
remanejamentos realizados dentro da mesma unidade orçamentária,
respeitada a legislação que rege esses recursos;

II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados,

exceto quando se tratar de remanejamento de recursos dentro da
unidade arrecadadora;

V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento
– Findes –, exceto quando a anulação comprovadamente não
comprometer as obrigações contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VII - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-

alimentação e auxílio-transporte;
VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no

programa Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado -
Geraes -, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos
entre os programas ou no âmbito de cada um deles;

X - dotações referentes ao Pasep da Administração Pública direta.
Art. 37 - As emendas que incidirem sobre os programas

estruturadores, com exceção daquelas que tratarem de aporte ou
anulação de recursos, serão realizadas por meio do projeto de lei de
revisão do PPAG 2008-2011, sem prejuízo do disposto no art. 36
desta lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar
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o orçamento anual com as alterações de que trata o “caput”.
Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira
Art. 38 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato

próprio, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária de 2009,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8° da
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais e de precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais
de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, do TCMG e da Defensoria Pública terão como
referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do Estado,
na forma de duodécimos.

Art. 39 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao
final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2° do art.
155 da Constituição do Estado o montante que caberá a cada um dos
Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCMG.

§ 1° - O valor da limitação que caberá a cada órgão  será definido
pela comissão permanente de que trata o § 2° do art . 155 da
Constituição do Estado, proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.

§ 2° - A base contingenciável corresponde ao total das dotações
estabelecidas na lei orçamentária de 2009, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças

judiciais;
III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílios doença, funeral, alimentação e

transporte financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com programas estruturadores constantes no

programa Geraes;
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VIII – as despesas com o Pasep.
§ 3° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executi vo, o Ministério

Público, a Defensoria Pública e o TCMG publicarão, no prazo de sete
dias contados do recebimento das informações, ato próprio
estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e
movimentação financeira.

Art. 40 - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento
de recursos destinados:

I - ao Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -;
II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -;
III - aos programas de segurança pública.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 41 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponíveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo,
as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a Lei Orçamentária Anual;
III - as informações de programação e execução bimestral das

metas físicas do PPAG;
IV - a execução orçamentária quadrimestral com o detalhamento por

função, subfunção, programa e ações de forma acumulada;
V - relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada até o

mês anterior das receitas administradas;
VI - demonstrativo atualizado mensalmente dos convênios de

entrada e de saída de recursos, discriminando a unidade
orçamentária, o concedente e o convenente, o objeto e os prazos de
execução e os valores das liberações de recursos.

§ 1° - Em observância ao princípio da economicidade , o Poder
Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos
anexos da lei orçamentária anual na internet, na página oficial da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG -, que deverá
manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta dos
interessados.

§ 2° - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a
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observação de que os anexos da lei orçamentária anual foram
publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3° - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará
disponível o acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos
doze meses do diário oficial do Estado a qualquer cidadão.

Art. 42 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o TCMG tornará disponível,
em sua página oficial na internet, para acesso de toda a sociedade, a
íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas ou
prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e
Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos
e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 43 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do
“caput” do art. 4° e no § 3° do art. 50 da Lei Comp lementar Federal n°
101, de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, bem como sua respectiva execução, será feita de
forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos
resultados dos programas de governo.

§ 1° - Para fins de acompanhamento e controle de cu stos, o
pagamento dos bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos
e entidades do Poder Executivo dependerá de prévio registro dos
respectivos contratos no Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços - Siad -, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos que ainda
não o utilizam dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério
Público e da Defensoria Pública.

§ 2° - O acompanhamento dos programas financiados c om recursos
do Orçamento Fiscal será feito no módulo de monitoramento do gasto
público do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento -
Sigplan.

§ 3° - As diretrizes e metas de longo prazo de cont role de custos,
qualidade e produtividade do gasto governamental compõem o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e serão avaliadas
anualmente por meio de programa específico do PPAG 2008-2011.

§ 4° - O Poder Executivo publicará regulamento disp ondo sobre
metas de qualidade e produtividade do gasto para seus órgãos e
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entidades.
Art. 44 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa o

acesso:
I - ao Siafi-MG e ao Sigplan para fins de acompanhamento e

fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
art. 160 da Constituição do Estado;

II - a informações sobre as receitas das taxas estaduais para o
exercício de 2009 por tipo de serviço prestado pelo governo estadual.

Art. 45 - A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - enviará
mensalmente à Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação
total do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao mês
imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 46 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao
atendimento dos fins sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA –,
visando, principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas
e das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e agilização
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
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compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;
VI - a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência

de alterações legais, daqueles já instituídos;
VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável

à microempresa, ao agricultor familiar, à empresa de pequeno porte e
às cooperativas;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
SEF, por meio da completa revisão e racionalização das rotinas e
processos, objetivando a modernização, a padronização de
atividades, a melhoria dos controles internos e a eficácia na prestação
de serviços.

§ 1° - Poderão ser instituídos pólos de desenvolvim ento regionais ou
setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as
vocações econômicas de cada região.

§ 2° - Nas propostas de alteração da legislação tri butária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL
Art. 47 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado, fomentará
projetos e programas de desenvolvimento social e regional e de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes
e políticas definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG,
observadas também as determinações legais e normativas referentes
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aos fundos estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro e as
instruções aplicáveis ao sistema financeiro nacional.

§ 1° - O BDMG observará, nos financiamentos concedi dos, as
políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de ampliação e melhoria da infra-estrutura e de
crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque
produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços com sede
no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação,
às atividades de silvicultura, à agricultura familiar e à agricultura
urbana, de acordo com a Lei n° 15.973, de 12 de jan eiro de 2006.

§ 2° - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos e microempreendimentos,
aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares, às
comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades
indígenas, às cooperativas e às associações de produção ou
comercialização, bem como ao desenvolvimento institucional e
melhoria da infra-estrutura dos Municípios.

§ 3° - O BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja
preservado, no mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos
de captação.

Art. 48 - Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do a rt. 15 da Lei
Complementar n° 91, de 2006, fica autorizada a tran sferência de
recursos diretamente arrecadados entre fundos que exerçam a função
de financiamento.

Parágrafo único - As transferências de que trata o “caput” serão
consignadas na lei orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio
de abertura de créditos adicionais.

Art. 49 - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de
metas de liberação de recursos do BDMG relativo a 2009, assim como
a demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios e
os previstos para o exercício vigente, em ambos os casos incluindo os
fundos estaduais nos quais o Banco é o agente financeiro e
mandatário do Estado.

§ 1° - O plano de metas, assim como os demonstrativ os de
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execução a que se refere o “caput”, discriminarão:
I - as fontes dos recursos;
II - as liberações de recursos não reembolsáveis e os

financiamentos reembolsáveis efetivamente concedidos ou previstos
para serem concedidos no exercício de 2008;

III - o porte do tomador do financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§ 2° - O BDMG elaborará demonstrativos semestrais d a execução

do plano de metas de liberação de recursos, conforme definido no §
1°, e os manterá atualizados na internet.

§ 3° - O BDMG demonstrará, em audiência pública sem estral
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa, a conformidade das aplicações dos seus
recursos com a política estipulada nesta lei, bem como a execução do
plano de metas previsto neste artigo.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO
Art. 50 - A administração da dívida pública estadual interna ou

externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 51 - Na lei orçamentária para o exercício de 2009, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 52 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2008, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a Municípios;
IV - serviço da dívida;
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V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento)
de 1/12 (um doze avos).

Art. 53 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 54 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento
Fiscal ocorrerá de forma regionalizada.

Art. 55 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2009 relativo
aos recursos diretamente arrecadados - fonte 60 - dos órgãos e
entidades do Poder Executivo poderá ser revertido como recursos
ordinários do Tesouro Estadual para o exercício de 2010 por meio de
resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o “caput” não incidirá
sobre superávits financeiros de recursos:

I - provenientes de  transferência  do  Sistema Único de Saúde -
SUS -;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência
Social - Suas -;

III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - Fapemig -;

IV - dos institutos de previdência;
V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou

garantia.
Art. 56 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei

Complementar Federal n° 101, de 2000, são considera das despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 57 - Dos recursos correspondentes a 1% (um por cento), no
mínimo, da receita corrente ordinária do Estado destinados à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Fapemig -, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por
ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) a financiamento de projetos de pesquisa
desenvolvidos por instituições estaduais.

Art. 58 - A oferta de merenda escolar nas escolas de tempo integral
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adotará, de forma prioritária, o sistema de compra direta de produtos
regionais da agricultura familiar e de cooperativas de pequenos
produtores.

Art. 59 - A região do Rio Doce será priorizada na Ação 1.165 -
Elaboração de Plano de Incentivos para a Atração de Investimentos
na Região -, passando-se a Meta 2009 para 1.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.395/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.395/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação
Educacional Lucas Machado - Feluma - o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.395/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas

Machado - Feluma - o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação

Educacional Lucas Machado - Feluma - terreno com área de
357.798m² (trezentos e cinqüenta e sete mil setecentos e noventa e
oito metros quadrados), conforme descrição contida no Anexo desta
lei, a ser desmembrado de uma área com 1.611.160m² (um milhão
seiscentos e onze mil cento e sessenta metros quadrados), situada no
Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, registrada sob o n°
36.528, a fls. 174 do Livro 3–BB, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santa Luzia.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei
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destina-se à implantação de cursos de graduação do ensino superior
e atividades correlatas de instituição de ensino superior mantida pela
Feluma.

Art. 2° - Como encargo da doação, a Feluma:
I - cumprirá as obrigações assumidas no Projeto de Implantação do

Centro de Extensão da Fundação, consistentes na instalação de:
a) Ambulatório Integrado de Atenção à Saúde e Educação, dirigido

ao público em geral, onde funcionarão:
1) Centro Especializado de Hebiatria;
2) Centro de Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas e Inclusão

Escolar;
3) Ambulatório de Atenção aos Dependentes Químicos;
b) Complexo de Ensino Superior, para desenvolvimento da cultura,

do lazer, da produção social e da cidadania, aberto ao público;
c) Hospital-Escola de Lagoa Santa;
II - destinará 10% (dez por cento) das vagas para bolsas

acadêmicas integrais;
III - promoverá a implementação do Programa de Internato de Saúde

Coletiva - Internato Rural, no Município de Lagoa Santa e nos
Municípios vizinhos que manifestarem interesse.

Parágrafo único - Para a concessão das bolsas acadêmicas de que
trata o inciso II, o Estado, conjuntamente com a Feluma, fixará
critérios para a seleção dos alunos, levando em consideração a
situação socioeconômica dos bolsistas, de modo a resguardar a
prevalência do interesse social.

Art. 3° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, a qualquer tempo, a partir da data da lavratura da escritura
pública de doação, a Feluma deixar de cumprir quaisquer das
obrigações firmadas no Projeto de Implantação do Centro de
Extensão da Fundação ou se, findo o prazo de três anos contados da
mesma data, não tiver sido dada ao imóvel a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
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Anexo
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)

O imóvel doado possui a seguinte descrição: inicia-se no vértice 1,
de coordenadas N 7829224,244m e E 616795,949m; deste, segue
confrontando com fazenda do Estado, com os seguintes azimute e
distância: 352°41’43” e 147,360m até o vértice 2, d e coordenadas N
7829370,408m e E 616777,213m; daí, segue com os seguintes
azimute e distância: 45°08’42” e 95,323m até o vért ice 3, de
coordenadas N 7829437,641m e E 616844,787m; daí, segue com os
seguintes azimute e distância: 294°37’36” e 123,469 m até o vértice 4,
de coordenadas N 7829489,091m e E 616732,549m; deste, segue
confrontando com imóvel de propriedade da família Matos, com os
seguintes azimute e distância: 22°56’24” e 161,756m  até o vértice 5,
de coordenadas N 7829489,091m e E 616732,549m; deste, segue
confrontando com o Bairro Novo Cruzeiro, com os seguintes azimute e
distância: 89°54’40” e 52,256m até o vértice 6, de coordenadas N
7829638,135m e E 616847,852m; daí, segue com os seguintes
azimute e distância: 345°40’46” e 73,278m até o vér tice 7, de
coordenadas N 7829709,136m e E 616829,727m; daí, segue com os
seguintes azimute e distância: 46°22’24” e 136,549m  até o vértice 8,
de coordenadas N 7829803,349m e E 616987,036m; deste, segue
confrontando com fazenda do Estado, com os seguintes azimute e
distância: 49°43’52” e 76,627m até o vértice 9, de coordenadas N
7829852,879m e E 616987,036m; daí, segue com os seguintes
azimute e distância: 99°55’24” e 179,012m até o vér tice 10, de
coordenadas N 7829822,030m e E 617163,370m; daí, segue com os
seguintes azimute e distância: 61°42’20” e 200,985m  até o vértice 11,
de coordenadas N 7829917,298m e E 617340,342m; daí, segue com
os seguintes azimute e distância: 149°17’22” e 233, 557m até o vértice
12, de coordenadas N 7829716,496m e E 617459,620m; daí, segue
com os seguintes azimute e distância: 148°22’24” e 292,418m até o
vértice 13, de coordenadas N 7829467,462m e E 617612,886m; daí,
segue com os seguintes azimute e distância: 246°53’ 34” e 87,848m
até o vértice 14, de coordenadas N 7829432,986m e E 617532,086m;
daí, segue com os seguintes azimute e distância: 250°20’29” e
213,172m até o vértice 15, de coordenadas N 7829361,272m e E
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617331,339m; daí, segue com os seguintes azimute e distância:
238°45’24” e 212,500m até o vértice 16, de coordena das N 7829251m
e E 617149,657m; daí, segue com os seguintes azimute e distância:
326°30’30” e 192,217m até o vértice 17, de coordena das N
7829412,190m e E 617043,037m; daí, segue com os seguintes
azimute e distância: 238°43’01” e 103,032m até o vé rtice 18, de
coordenadas N 7829358,689m e E 616954,985m; daí, segue com os
seguintes azimute e distância: 161°06’44” e 59,549m  até o vértice 19,
de coordenadas N 78293002,340m e E 616974,262m; daí, segue com
os seguintes azimute e distância: 246°14’44” e 113, 255m até o vértice
20, de coordenadas N 7829256,725m e E 616870,602m; daí, segue
com os seguintes azimute e distância: 246°29’12” e 81,413m até o
vértice 1.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.431/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.431/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que altera as Leis n° 13.085, de 31 de deze mbro de 1998, n°
14.695, de 30 de julho de 2003, n° 15.302, de 10 de  agosto de 2004,
n° 15.304, de 11 de agosto de 2004, n° 15.961, de 3 0 de dezembro de
2005, e n° 16.190, de 22 de junho de 2006, foi apro vado com as
Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.431/2008
Altera as Leis n° 13.085, de 31 de dezembro de 1998 , n° 14.695,

de 30 de julho de 2003, n° 15.302, de 10 de agosto de 2004, n°
15.304, de 11 de agosto de 2004, n° 15.961, de 30 d e dezembro de
2005, e n° 16.190, de 22 de junho de 2006, e dá out ras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 16 da Lei n° 13.085, 31 de  dezembro de 1998,

passa a vigorar com a seguinte redação, retroagindo seus efeitos
financeiros a 1° de janeiro de 2008:
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“Art. 16 - (...)
§ 1° - A GDPI será atribuída mensalmente aos servid ores em efetivo

exercício, mediante pontuação aferida com base em avaliação de
desempenho individual e institucional, tendo como limite máximo mil
pontos por servidor e correspondendo cada ponto a 0,055%
(cinqüenta e cinco milésimos por cento) do valor do vencimento básico
do grau J da classe IV da tabela constante no Anexo II desta lei.”.

Art. 2° - O § 3° do art. 9° da Lei n° 14.695, de 30  de julho de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)
§ 3° - O candidato comprovará o cumprimento dos req uisitos

previstos no § 2° deste artigo no ato da posse.”.
Art. 3° - Ficam criados oitocentos cargos da carrei ra de Agente de

Segurança Socioeducativo, de que trata a Lei n° 15. 302, de 10 de
agosto de 2004, pertencente ao Grupo de Atividades de Defesa Social
do Poder Executivo.

Art. 4° - A estrutura da carreira de Agente de Segu rança
Socioeducativo, constante no Anexo da Lei n° 15.302 , de 2004, passa
a ser a constante no Anexo I desta lei.

Art. 5° - O “caput” do art. 15 da Lei n° 15.304, de  11 de agosto de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - O concurso público para ingresso na carreira de Auditor
Interno poderá conter as seguintes etapas sucessivas:”.

Art. 6° - A estrutura da carreira de Auditor Intern o, constante no item
I.2 do Anexo I da Lei n° 15.304, de 2004, passa a s er a constante no
Anexo II desta lei.

Art. 7° - A tabela de vencimento básico da carreira  de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, constante no item III.1
do Anexo III da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de  2005, passa a
vigorar, a partir de 1° de janeiro de 2008, na form a do Anexo III desta
lei.

§ 1° - O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação da
tabela a que se refere o “caput” deste artigo será deduzido da
Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata o art. 10 da
Lei n° 15.961, de 2005.

§ 2° - Em decorrência do disposto no § 1°, fica ext inta, a partir de 1°
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de janeiro de 2008, a Vantagem Temporária Incorporável – VTI – para
a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.

Art. 8° - O art. 17 da Lei n° 16.190, de 22 de junh o de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -
GDI - para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, de que trata a Lei n° 15.464, de 2005, cujo limite máximo
mensal será de 40% (quarenta por cento) do valor do vencimento
básico do grau J do nível V das respectivas carreiras, observada a
tabela correspondente à carga horária do servidor.

§ 1° - A GDI será atribuída em cotas-GDI, sendo que  o valor de cada
cota-GDI será equivalente a 47,17% (quarenta e sete vírgula
dezessete por cento) do valor da cota-Gepi.

§ 2° - O Poder Executivo regulamentará as condições  e os critérios
para a atribuição da gratificação de que trata o ‘caput’ deste artigo.”.

Art. 9° - O art. 18 da Lei n° 16.190, de 2006, pass a a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 18 - A GDI de que trata o art. 17 da Lei n° 1 6.190, de 2006,
será incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão dos
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras
de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a Lei n° 15.464,
de 2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos períodos de
tempo estabelecidos na alínea “c” ou no parágrafo único do art. 7° da
Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 10 - A Lei n° 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 18-
A:

“Art. 18-A - Observado o limite previsto no “caput” do art. 17, os
servidores ocupantes de cargo efetivo das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças e os detentores de função pública
posicionados como TFAZ e AFAZ poderão perceber GDI-Reserva,
nos termos de regulamento, que especificará as condições e os
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critérios para sua atribuição e pagamento.”.
Art. 11 - Ficam extintas 88 (oitenta e oito) unidades de DAI-unitário,

a que se refere a Lei Delegada n° 175, de 26 de jan eiro de 2007,
destinadas à Fundação João Pinheiro - FJP -, passando o quantitativo
de DAI-unitário da FJP, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei
Delegada n° 175, de 2007, a ser de 201,80 (duzentas  e uma vírgula
oitenta) unidades.

§ 1° - Em virtude do disposto no “caput”, o item V. 30.2 do Anexo V
da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na  forma do Anexo
IV desta Lei.

§ 2° - A identificação dos cargos alterados em deco rrência do
disposto no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6° da Lei
Delegada n° 175, de 2007.

Art. 12 - Ficam criadas 73,25 (setenta e três vírgula vinte e cinco)
unidades de DAD-unitário, de que trata a Lei Delegada n° 174, de 26
de janeiro de 2007, destinadas à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag -, passando o quantitativo de DAD-
unitário da Seplag, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei
Delegada n° 174, de 2007, a ser de 1.327 (mil treze ntas e vinte e sete)
unidades.

§ 1° - Em virtude do disposto no “caput”, o item IV .2.13 do Anexo IV
da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na  forma do Anexo
V desta lei.

§ 2° - A identificação dos cargos criados em decorr ência do disposto
no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6° da Lei
Delegada n° 174, de 2007.

Art. 13 - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º
de janeiro de 2008, os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras de Auxiliar Geral de Seguridade Social, Assistente Técnico
de Seguridade Social e Analista de Gestão de Seguridade Social, de
que tratam os itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961,
de 30 de dezembro de 2005.

Art. 14 - Os efeitos das alterações efetuadas nos termos dos arts. 8°,
9° e 10 retroagem a 1° de janeiro de 2008.
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Art. 15 - Ficam revogados:
I - o inciso IV do § 1° e o § 3° do art. 14 da Lei n° 15.302, de 2004;
II -o inciso IV e o parágrafo único do art. 22 da Lei n° 15.304, de

2004.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
Anexo I

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 200 8)
“Anexo

(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 19 e 24 da Lei n°
15.302 , de 10 de agosto de 2004)

  * - A tabela referente a Estrutura da Carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo - Carga horária de trabalho: 40 horas
semanais foi publicada o “Diário do Legislativo” de 18.7.2008.

Anexo II
(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 200 8)

“Anexo I
(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° 15.304, de 11

de agosto de 2004)
(...)

  * - A tabela referente ao subitem I.2 - Estrutura da Carreira de Auditor
Interno - Carga horária de trabalho: 40 horas semanais foi publicada o
“Diário do Legislativo” de 18.7.2008.

Anexo III
(a que se refere o art. 7° da Lei n° , de de de 200 8)

“Anexo III
(a que se refere o inciso III do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de

dezembro de 2005)
  * - A tabela referente ao subitem III. 1 - Carreira de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental - carga horária: 40 horas
foi publicada o “Diário do Legislativo” de 18.7.2008.

“Anexo V
(a que se refere o § 1º do art. 12 da Lei nº , de de de 2008)

“Anexo IV
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Quantitativos de Valores Unitários e de Cargos de Provimento em
Comissão

 (...)
IV.2 - Quantitativos de Cargos de Provimento em Comissão Atribuídos
aos Órgãos do Poder Executivo

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007)

(...)
* -  A tabela referente ao subitem IV.2.13 - Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão foi republicada no “Diário do Legislativo” de
14.7.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.450/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.450/2008, de autoria do Deput ado Dinis

Pinheiro, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Passa-
Tempo 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° 2.450/2008
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Passa-Tempo o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de
Passa-Tempo imóvel com área de 8.274m² (oito mil duzentos e
setenta e quatro metros quadrados), situado no lugar denominado
Pasto do Açude, naquele Município, a ser desmembrado de imóvel
com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado sob o
n° 9.176, a fls. 183 do Livro 3-I, no Cartório de R egistro de Imóveis da
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Comarca de Passa-Tempo.
§ 1° - A área remanescente, de 1.726m² (mil setecen tos e vinte e

seis metros quadrados), compõe a faixa de domínio da Rodovia MG-
270.

§ 2° - O imóvel objeto da doação destina-se à prest ação de serviços
públicos à população do Município de Passa-Tempo.

Art. 2° - O imóvel objeto de doação de que trata es ta lei reverterá
ao patrimônio do DER-MG se, findo o prazo de três anos contados da
data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no § 2° do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.587/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.587/2008, de autoria da  Mesa da
Assembléia, que altera o art. 7° da Resolução n° 5. 195, de 4 de julho
de 2000, que estabelece condições para a realização de concurso
público e dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do
Servidor da Assembléia Legislativa – CFAL –, e dá outra providência,
foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.587/2008
Altera os arts. 3° e 7° da Resolução n° 5.195, de 4  de julho de 2000,

que estabelece condições para a realização de concurso público e
dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória  à  Carreira  do
Servidor da Assembléia Legislativa - CFAL -, e dá outra providência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os arts. 3° e 7° da Resolução n° 5.195, d e 4 de julho de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3° - O concurso será homologado no prazo de a té noventa dias
contados da publicação do resultado final, observada a legislação
eleitoral vigente.

§ 1° - Nos concursos realizados em mais de uma etap a, nos termos
de edital, será observado o prazo máximo de trinta dias úteis entre a
publicação do resultado definitivo de uma etapa e a realização da
subseqüente.

§ 2° - Em caso de descumprimento de prazo previsto neste artigo, o
candidato poderá representar à Mesa da Assembléia, que determinará
a apuração de responsabilidade.

§ 3° - Os prazos previstos neste artigo podem ser s uspensos por ato
da Mesa da Assembléia na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior ou de decisão judicial que impeça a realização tempestiva da
etapa do concurso.

(...)
Art. 7° - O servidor aprovado em concurso público e  nomeado para

cargo de provimento efetivo submeter-se-á, depois de empossado, ao
Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL –, a ser ministrado pela Escola do Legislativo, nas
condições estabelecidas em regulamento.”.

Art. 2° - Ficam revogados os arts. 8° a 15 da Resol ução n° 5.195, de
2000.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.620/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.620/2008, de autoria da  Mesa da
Assembléia, que altera os arts. 4° e 5° da Resoluçã o n° 5.214, de 23
de dezembro de 2003, que altera o Sistema de Carreira dos
Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa, dispõe sobre a
atualização dos débitos oriundos da celebração de transação judicial e
acordo extrajudicial de que tratam a Resolução n° 5 .216, de 12 de
agosto de 2004, e o art. 5° da Resolução n° 5.305, de 22 de junho de
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2007, e dá outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.620/2008
Altera os arts. 4° e 5° da Resolução n° 5.214, de 2 3 de dezembro de

2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa, dispõe sobre a atualização dos débitos
oriundos da celebração de transação judicial e acordo extrajudicial de
que tratam a Resolução n° 5.216, de 12 de agosto de  2004, e o art. 5°
da Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007, e dá  outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 4° e o “caput” do art. 5° da

Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2003, pass am a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá ao primeiro

ano imediatamente anterior ao da movimentação na carreira para
obtenção da progressão ou promoção, nos termos de regulamento.

Art. 5° - Progressão é a movimentação para o padrão  de vencimento
subseqüente na carreira em uma mesma classe, a cada período
aquisitivo correspondente a um ano civil, observados os requisitos
para desenvolvimento de que trata o art. 8° desta r esolução,
os critérios fixados em regulamento e o seguinte:

I - na Classe I das carreiras de que tratam os incisos I a IV do
“caput” do art. 3° desta resolução, a movimentação do servidor se dá
para o primeiro padrão de vencimento subseqüente àquele em que
esteja posicionado na carreira, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

II - na Classe I da carreira de que trata o inciso V do “caput” do art.
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3° desta resolução, a movimentação do servidor se d á para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira durante o estágio probatório, findo o qual, se declarada a
sua estabilidade, poderá concorrer a até três padrões a partir do ano
subseqüente ao de sua estabilização, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

III - nas Classes II, III e Especial das carreiras de que trata o art. 3°
desta resolução, a movimentação do servidor se dá para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o último padrão de vencimento de cada classe
como limite para movimentação por progressão e o interstício mínimo
de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior.”.

Art. 2° - As alterações previstas no art. 1° desta resolução não se
aplicam à movimentação de que trata o art. 7° da Re solução n° 5.214,
de 2003.

Art. 3° - Ao servidor que, na data de publicação de sta resolução,
esteja posicionado na Classe III ou na Classe Especial da carreira
relativa ao cargo do qual é titular, ficam asseguradas as seguintes
regras de transição:

I - o servidor posicionado na Classe III poderá concorrer, em 1° de
janeiro de 2009, à progressão, contando como período aquisitivo o
ano de 2008 ou um ano anterior a esse que integre o período
aquisitivo previsto no parágrafo único do art. 10 da Deliberação da
Mesa n° 2.348, de 17 de novembro de 2004, e que não  tenha sido
computado para fins de desenvolvimento na carreira;

II - o servidor posicionado na Classe Especial poderá concorrer, em
1° de janeiro de 2009, à progressão, contando como período aquisitivo
o ano de 2008 ou um ano anterior a esse que integre o período
aquisitivo previsto no parágrafo único do art. 11 da Deliberação da
Mesa n° 2.348, de 2004, e que não tenha sido comput ado para fins de
desenvolvimento na carreira.

Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo depende do
cumprimento pelo servidor das exigências para desenvolvimento na
carreira de que trata o art. 8° da Resolução n° 5.2 14, de 2003, em
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qualquer dos anos considerados para obtenção da progressão em 1°
de janeiro de 2009, desprezando-se os anos não computados e
observado o último padrão de vencimento da respectiva classe como
limite para a movimentação de que trata este artigo.

Art. 4° - O titular de cargo das carreiras prevista s nos incisos I ou III
do “caput” do art. 3° da Resolução n° 5.214, de 200 3, poderá optar
pelo seu reposicionamento, com o mesmo padrão de vencimento, nas
carreiras previstas, respectivamente, nos incisos II ou IV do mesmo
artigo, de forma expressa e irretratável, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O disposto no § 2° do art. 3° da Resolução n°
5.214, de 2003, não se aplica ao reposicionamento de que trata o
“caput” deste artigo.

Art. 5° - O disposto nos arts. 1° a 4° desta resolu ção aplica-se, no
que couber, ao servidor de que trata o art. 5° da R esolução n° 5.105,
de 26 de setembro de 1991.

Art. 6° - Os débitos oriundos da celebração de tran sação judicial e
acordo extrajudicial de que tratam a Resolução n° 5 .216, de 12 de
agosto de 2004, e o art. 5° da Resolução n° 5.305, de 22 de junho de
2007, passam a ser atualizados, a partir do mês de competência em
que se fez devida cada parcela, nos termos dos arts. 7° a 11 desta
resolução.

Art. 7° - Para fins do disposto no inciso II do “ca put” do art. 2° e no
parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 5.216, d e 2004, e no § 2°
do art. 5° da Resolução n° 5.305, de 2007, se a var iação mensal da
Tabela de Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais verificada nos meses de
atualização do débito for maior que 0,25% (zero vírgula vinte e cinco
por cento), aplicar-se-á, no cálculo da atualização do saldo devedor
correspondente ao mês dessa ocorrência, a variação mensal
constante nessa tabela, em substituição ao índice de 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento).

Art. 8° - No mês de liquidação da totalidade do déb ito de que trata o
art. 3° da Resolução n° 5.216, de 2004, ou o art. 5 ° da Resolução n°
5.305, de 2007, não se aplica o disposto no art. 7° desta resolução,
devendo-se utilizar, para fins de atualização do saldo devedor, no dia
1° desse mês, o índice de 0,25% (zero vírgula vinte  e cinco por cento).
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Art. 9° - O débito apurado mediante a aplicação da Tabela de
Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, na forma prevista nos arts. 7° e 8° desta
resolução, será quitado em parcelas mensais de valor fixado pelos
Ordenadores de Despesa conforme a disponibilidade financeira e
orçamentária da Assembléia Legislativa, observado o seguinte:

I - o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e a
contribuição previdenciária do segurado do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS – incidentes, a partir de 1° d e janeiro de 2008,
sobre o valor das parcelas mensais do saldo devedor a que se
referem os arts. 7° e 8° desta resolução, a Resoluç ão n° 5.216, de
2004, e o art. 5° da Resolução n° 5.305, de 2007, s erão
prioritariamente deduzidos do débito de que trata o “caput” deste
artigo;

II - o pagamento do valor líquido decorrente do débito de que trata o
“caput” deste artigo em crédito bancário nominal ao interessado terá
início no mês de janeiro de 2009;

III - é vedado o pagamento do débito de que trata o “caput” deste
artigo a interessado que não tenha celebrado a transação ou o acordo
de que tratam a Resolução n° 5.216, de 2004, ou o a rt. 5° da
Resolução n° 5.305, de 2007.

§ 1° - O valor bruto da parcela mensal do pagamento  de que trata o
inciso II do “caput” deste artigo será o mesmo para todos os
interessados que tenham celebrado a transação ou o acordo de que
tratam a Resolução n° 5.216, de 2004, ou o art. 5° da Resolução n°
5.305, de 2007, salvo o pagamento de saldo devedor de valor inferior
ao da parcela mensal fixada.

§ 2° - Na hipótese de ex-servidor ou de sucessor le gal que tenha
celebrado a transação ou o acordo nos termos da Resolução n° 5.216,
de 2004, ou do art. 5° da Resolução n° 5.305, de 20 07, e que não
esteja percebendo parcela decorrente dessa celebração no mês da
data de publicação desta resolução, o pagamento de que trata o inciso
II do “caput” deste artigo ficará condicionado a requerimento do
interessado contendo os dados bancários para crédito.

§ 3° - Quando se tratar de sucessor legal, deverá s er anexado ao
requerimento de que trata o § 2° o alvará judicial ou cópia autenticada



1435

do formal de partilha.
§ 4° - O imposto e a contribuição de que trata o in ciso I do “caput”

deste artigo incidirão sobre o valor das parcelas mensais decorrentes
do saldo devedor relativo:

I - ao débito de que tratam a Resolução n° 5.216, d e 2004, e o art. 5°
da Resolução n° 5.305, de 2007, existente em 1° de janeiro de 2008;

II - ao débito de que trata a atualização prevista nos arts. 7° e 8°
desta resolução.

Art. 10 - No pagamento dos débitos de que tratam os arts. 7° e 8°
desta resolução, a Resolução n° 5.216, de 2004, e o  art. 5° da
Resolução n° 5.305, de 2007, não se aplica o dispos to:

I - na Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004, quando o
mês de competência em que se fez devida cada parcela do débito
seja anterior à data de publicação da Lei Complementar n° 77, de
2004;

II - no art. 37 da Lei Complementar n° 64, de 25 de  março de 2002, e
na extinta Conta Financeira Previdenciária - Confip -, quando o mês
de competência em que se fez devida cada parcela do débito seja
anterior ao mês subseqüente ao do término da contagem dos noventa
dias da data de publicação da Lei Complementar n° 6 4, de 2002.

Art. 11 - A transação judicial e o acordo extrajudicial de que tratam a
Resolução n° 5.216, de 2004, e o art. 5° da Resoluç ão n° 5.305, de
2007, poderão ser firmados até a data fixada em regulamento da
Assembléia Legislativa.

Art. 12 - Ficam revogados os arts. 8° e 12 da Resol ução n° 5.216, de
2004, o § 3° do art. 5° e o art. 7° da Resolução n°  5.305, de 2007.

Art. 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER SOBRE A SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 24 E SOBRE

AS EMENDAS NºS 46 A 127 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 26/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei
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Complementar nº 26/2007 “altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de
janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais”.

Publicado, foi o projeto examinado pelas Comissões de Constituição
e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e encaminhado à
apreciação do Plenário.

Durante a fase de discussão do projeto, foram apresentadas a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 24, da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, e as Emendas nºs 46 a 127, que vêm a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 192,
combinado com o art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia
15/7/2008, foram acatadas propostas de emenda dos Deputados
Lafayette de Andrada, Durval Ângelo, Adalclever Lopes, Délio
Malheiros, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Sargento Rodrigues,
Célio Moreira, Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Agostinho Patrus Filho,
Antônio Carlos Arantes, Elmiro Nascimento e Elisa Costa, dando
ensejo à apresentação de nova redação do parecer, nos termos do §
1º do art. 138 do mencionado Regimento.

Fundamentação
A Subemenda nº 1 à Emenda nº 24, de autoria do Deputado

Lafayette de Andrada, objetiva suprimir o inciso XVII do art. 44 do
projeto, o qual determina a transferência do Município de Moeda da
Comarca de Belo Vale para a de Brumadinho. O que se pretende, na
verdade, é manter o Município de Moeda sob a jurisdição da Comarca
de Belo Vale, em razão da pequena distância entre ambas as
comunas e da facilidade de acesso entre elas, o que facilita o
deslocamento dos jurisdicionados. Esse fato nos leva a acolher a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 24.

A Emenda nº 46, de autoria do Deputado Délio Malheiros, tem o
escopo de criar mais um cargo de Juiz na Comarca de Minas Novas, a
fim de acelerar o julgamento dos processos e tornar mais eficiente o
exercício da prestação jurisdicional naquela comuna. Tal proposta
acarretará o enquadramento dessa comarca na 2ª entrância, com
base nos novos critérios de classificação, trazendo mais incentivo aos
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magistrados e mais segurança aos cidadãos, razão pela qual somos
pela aprovação da citada emenda.

A Emenda nº 47, também de autoria do Deputado Délio Malheiros,
objetiva criar mais um cargo de Juiz na Comarca de Itamarandiba. De
fato, o movimento forense naquela comarca tem aumentado
ultimamente, além de tratar-se de antiga aspiração dos habitantes de
Itamarandiba, especialmente dos profissionais do Direito que atuam
naquela localidade. Diante disso, somos pela aprovação da referida
emenda.

A Emenda nº 48, de autoria do Deputado Doutor Viana, visa a
transferir o Município de Carrancas da Comarca de Andrelândia para
a de Itumirim. Trata-se de uma antiga reivindicação dos habitantes, e
essa transferência implica mais conforto e comodidade aos
jurisdicionados, uma vez que a distância entre Carrancas e Itumirim é
de aproximadamente 40 quilômetros, com via pavimentada, e a
distância entre Carrancas e Andrelândia é de 80 quilômetros, em um
trecho sem pavimentação asfáltica. Portanto, é mais razoável
enquadrar Carrancas sob a jurisdição de Itumirim, a bem do interesse
público, o que nos leva a acatar essa emenda.

A Emenda nº 49, de autoria do Deputado Célio Moreira, propõe a
revogação do art. 39, do § 1º do art. 171, e dos arts. 258 e 329 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, restringido o que consta no art. 53 da
proposição original encaminhada pelo Tribunal de Justiça, que previa
também a extinção do art. 337 da referida lei. Ocorre, porém, que,
com as alterações introduzidas ao longo da tramitação do projeto
nesta Casa Legislativa, não se torna mais necessária a exclusão do
mencionado art. 337, o que nos leva a rejeitar a Emenda nº 49.

A Emenda nº 50, de autoria do Deputado André Quintão, cuida da
competência do Juiz da Vara da Infância e da Juventude e do Juiz da
Vara do Idoso, como varas distintas e dotadas de competências
específicas, assunto devidamente tratado no Substitutivo nº 1,
apresentado por esta Comissão. Somos, pois, pela aprovação da
citada emenda.

A Emenda nº 51, de autoria do Deputado Célio Moreira, prevê a
criação da Comarca de Pains, integrada pelos Municípios de Pains,
Pimenta e Córrego Fundo, resultando do desmembramento das
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Comarcas de Arcos e Formiga, respectivamente. A criação de
comarca, desde que observados os requisitos mínimos legais
pertinentes, oferece mais comodidade e segurança aos cidadãos que
nela residem, colaborando para o aprimoramento da função judicante.
Diga-se de passagem que a criação dessa comarca está prevista no
inciso III do art. 53 do Substitutivo nº 1, desta Comissão, fato que nos
leva a ratificar nosso entendimento sobre a matéria e acatar a referida
emenda.

A Emenda nº 52, de autoria do Deputado Célio Moreira, objetiva
introduzir os §§ 3º e 4º no art. 86-D da Lei Complementar nº 59, de
2001, que cuida da substituição do Juiz de Paz. Em síntese, tal
proposta visa a disciplinar a designação de Juiz de Paz “ad hoc” para
os distritos ou subdistritos com mais de mil habitantes, a qual caberá
ao Juiz de Direito do foro ou ao coordenador do foro regional, onde
houver. Somos pela rejeição da citada emenda.

A Emenda nº 53, de autoria do Deputado Célio Moreira, prevê a
criação de mais um cargo de Juiz na Comarca de Corinto, que
passará à categoria de comarca de 2ª entrância. Trata-se de comarca
que tem elevado movimento forense e abriga o Município de Santo
Hipólito. O aumento do número de magistrados acarretará mais
eficiência no exercício da prestação jurisdicional, razão pela qual
somos pela aprovação dessa emenda, que já consta também no
Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 54, de autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, prevê a
criação de uma Vara da Fazenda e de uma Vara Criminal na Comarca
de Montes Claros. Entretanto, uma das diretrizes previstas no projeto
é exatamente a de não vincular o cargo de Juiz a determinada vara, a
fim de evitar ociosidade, conforme consta na exposição de motivos
encaminhada a esta Casa. Cabe, portanto, ao próprio Tribunal de
Justiça, por meio da Corte Superior, destinar o cargo de Juiz à vara
onde há mais demanda ou movimento processual, seja à vara cível,
seja à criminal, seja à do juizado especial. A propósito, a instalação de
comarcas e varas judiciais é assunto de competência exclusiva da
Corte Superior, conforme prevê o art. 10, § 4º, da Lei Complementar
nº 59, de 2001, competência mantida pelo projeto em questão.

Diante disso, opinamos pela rejeição da Emenda nº 54.
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A Emenda nº 55 do Deputado Luiz Tadeu Leite fica prejudicada,
uma vez que emenda no mesmo sentido, proposta pela Deputada Ana
Maria Rezende, foi acatada e incorporada ao Substitutivo nº 1, da
Comissão de Administração Pública, e mantida no Substitutivo nº 2.

As Emendas nºs 58 e 59, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, têm
o escopo de criar mais seis cargos de Juiz na Comarca de Betim,
onde é expressivo o movimento processual. Trata-se de uma
pretensão justa e equilibrada, uma vez que o quantitativo de feitos
naquela comarca tem aumentado consideravelmente. Assim,
opinamos pela aprovação das citadas emendas.

A Emenda nº 61, de autoria do Deputado Célio Moreira, prevê a
instituição dos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova,
propondo a alteração dos §§ 7º e 8º do art. 10 da Lei Complementar
nº 59. Opinamos pela rejeição da citada emenda.

A Emenda nº 62, também de autoria do Deputado Célio Moreira,
visa a introduzir o § 3º no art. 64 e o § 3º no art. 65 da Lei
Complementar nº 59, as quais tratam da direção dos Foros Regionais
do Barreiro e Venda Nova, no Município de Belo Horizonte. Opinamos
pela aprovação da citada emenda.

A Emenda nº 63, de autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite,
estabelece como direito do magistrado a gratificação por cumulação
de função. Ora, o subsídio dos Juízes de Direito, desde a edição da
Emenda à Constituição nº 19, de 1998, não admite a incidência de
vantagem pecuniária sobre o valor do subsídio, razão pela qual
opinamos pela rejeição da Emenda nº 63.

A Emenda nº 64, de autoria do Deputado Domingos Sávio, prevê a
criação de cargos de assessores de juízes vitaliciados, mediante
proposta do Tribunal de Justiça a ser encaminhada a esta Casa no
prazo de 180 dias contados da data da publicação da futura lei
complementar. Trata-se, no caso, de medida justa, oportuna e
conveniente aos interesses do Judiciário, pois essa assessoria jurídica
aos magistrados proporcionará mais eficiência na função judicante.
Além disso, vale ressaltar que disposição análoga consta no art. 58 do
Substitutivo nº 1. Somos, pois, pela aprovação da citada emenda.

As Emendas nºs 65 e 66, ambas do Deputado Domingos Sávio,
cuidam das Circunscrições Judiciárias metropolitanas de Belo
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Horizonte e do Vale do Aço e do critério populacional para a
classificação da entrância especial, respectivamente. Entretanto, a
proposição original propõe a extinção dessas circunscrições, o que é
mantido no Substitutivo nº 1, ao passo que o critério populacional
cedeu lugar ao critério objetivo do número de varas para a
classificação das comarcas. Como se trata de disposições
incompatíveis com o Substitutivo nº 1, opinamos pela rejeição de
ambas as emendas.

A Emenda nº 67, de autoria do Deputado Célio Moreira, pretende
assegurar aos Conciliadores dos Juizados de Conciliação o direito a
auxílio-transporte, comprovada a necessidade. Somos pela rejeição
dessa emenda, por tratar de matéria estranha à organização e divisão
judiciárias.

A Emenda nº 68, do Deputado Ivair Nogueira, determina como
requisito para a investidura em cargo de Oficial de Justiça a formação
universitária em Ciências Jurídicas. Acontece, porém, que disposição
semelhante já consta no art. 60 do Substitutivo nº 1, o qual cuida do
assunto de forma mais precisa e ampla, o que nos leva a rejeitar a
citada emenda.

A Emenda nº 69, de autoria do Deputado Inácio Franco, prevê a
criação de mais três cargos de Juiz na Comarca de Pará de Minas
como condição para atender à demanda jurisdicional. De fato, o
movimento forense nessa comarca vem aumentando de forma
significativa, uma vez que ela abrange, também, os Municípios de
Florestal, Igaratinga, Onça de Pitangui, Pequi e São José da Varginha.
Tal proposta é pertinente, razão pela qual opinamos por sua
aprovação.

A Emenda nº 70, do Deputado Wander Borges, tem o propósito de
criar quatro cargos de Juiz na Comarca de Sabará, que, embora tenha
acentuado volume de processos em tramitação, dispõe de apenas
dois Juízes de Direito para atender a toda a demanda judicial. A nosso
ver, a ampliação do quantitativo de magistrados em Sabará é
necessário para solucionar os problemas atinentes ao excesso de
processos, a par de promover mais celeridade no exercício da
prestação judicante, o que nos leva a aprovar a citada emenda, que já
consta no Substitutivo nº 1.
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A Emenda nº 71, de autoria do Deputado Adalclever Lopes, visa a
excluir o inciso III do art. 44 do projeto original, o qual transfere o
Município de Conceição dos Ouros da Comarca de Paraisópolis para
a de Cachoeira de Minas. Somos pela rejeição da referida emenda,
por não ser conveniente aos interesses dos habitantes daquela
comunidade.

A Emenda nº 73, do Deputado Almir Paraca, fica prejudicada, uma
vez que disposição no mesmo sentido foi incorporada por este relator
ao texto do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública,
e mantida no Substitutivo nº 2.

A Emenda nº 75, de autoria do Deputado Inácio Franco, propõe a
transformação do parágrafo único do art. 59 da Lei Complementar nº
59, introduzido pelo art. 9º do projeto, em § 1º e introduz o § 2º no
mesmo artigo. Trata-se, no caso, de assegurar ao Tribunal de Justiça
a prerrogativa de criar Varas Especializadas com competência local
ou regional para processar e julgar causas cíveis de natureza
ambiental. O dispositivo em questão corresponde ao art. 13 do
Substitutivo nº 1. Entretanto, não cabe ao Tribunal de Justiça, por ato
interno, criar vara ou cargo de Juiz, atribuição que a Constituição
defere ao legislador. O que cabe à Corte Superior do mencionado
Tribunal é apenas a instalação das varas e comarcas criadas por lei
complementar. Assim, opinamos pela rejeição da Emenda nº 75.

A Emenda nº 76, de autoria da Deputado Elisa Costa, propõe nova
redação para o art. 19 da Lei Complementar nº 59. Ocorre que o
preceito em questão foi revogado expressamente no art. 30 da Lei
Complementar nº 85, de 2005. Como essa proposta incide sobre
dispositivo inexistente, opinamos pela rejeição da citada emenda.

A Emenda nº 77, também de autoria da Deputada Elisa Costa,
introduz dispositivo na Lei Complementar nº 59, de modo a obrigar o
Tribunal de Justiça a compatibilizar o seu Regimento Interno com as
alterações efetivadas pela futura lei complementar, além de
determinar a convocação do Tribunal Pleno para realizar eleições
necessárias ao preenchimento das vagas surgidas na Corte Superior,
a partir da vigência da Emenda à Constituição nº 45, de 2004,
conhecida como Reforma do Judiciário. Entendemos que tal
disposição é inócua e nada acrescenta ao texto normativo, pois
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afigura-se-nos evidente que o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça deve guardar fidelidade com a norma complementar que lhe
serve de supedâneo. Diante disso, somos pela rejeição da Emenda nº
77.

A Emenda nº 78, de autoria da mesma Deputada, propõe a
alteração do § 6º do art. 173 da Lei Complementar nº 59, além de
suprimir o § 5º do citado artigo. O § 6º em questão cuida da promoção
do magistrado por merecimento, conforme critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da função judicante. A redação
proposta estabelece que, na falta de quadro comparativo que permita
diferenciar os magistrados inscritos nos critérios objetivos de
produtividade, será promovido o Juiz com mais antigüidade na
entrância ou no cargo. Não obstante a preocupação da autora com a
antigüidade do Juiz no exercício de suas atribuições, a proposta
acaba por valorizar a antigüidade do magistrado para a promoção por
merecimento, o que não nos parece razoável. Se a promoção é por
merecimento, o que deve ser levado em consideração é a
produtividade e a eficiência do Juiz, e não o tempo de serviço no
cargo, razão pela qual opinamos pela rejeição da referida emenda.

A Emenda nº 79, também da mesma Deputada, visa a modificar o §
1º do art. 64 da Lei Complementar nº 59, o qual determina que, nas
comarcas do interior com duas ou mais varas, se houver interesse
público que justifique a dispensa do Diretor do Foro antes de se
completar o biênio de sua designação, o Corregedor-Geral de Justiça
o dispensará, mediante decisão a ser referendada pelo Conselho da
Magistratura. Com a redação proposta, essa designação deverá recair
sobre o nome indicado pela maioria dos Juízes da comarca que tenha
três ou mais varas.

O que se pretende, na verdade, é retirar tal atribuição do
Corregedor-Geral de Justiça e transferi-la para a maioria dos Juízes
da comarca, como se estes tivessem a prerrogativa de exercer as
funções de orientação, fiscalização e disciplina da atuação dos
magistrados. Não se pode esquecer que esse tipo de atividade é
peculiar ao Corregedor-Geral de Justiça, nos termos do art. 23 da Lei
Complementar nº 59, não havendo razão que justifique a alteração
pretendida. Diante disso, somos pela rejeição da Emenda nº 79.
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A Emenda nº 80, também da mesma Deputada, incide sobre os §§
1º e 4º do art. 13 da Lei Complementar nº 59. O § 1º determina que o
Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de Justiça
serão eleitos entre os Desembargadores mais antigos do Tribunal,
pela maioria de seus membros, e o § 4º estabelece que o
Desembargador que tiver exercido cargo de direção por quatro anos
não poderá figurar entre os elegíveis até que se esgotem todos os
nomes, na ordem de antigüidade. Para sintetizar, essa alteração tem o
propósito de permitir que tais autoridades sejam eleitas entre os
Desembargadores integrantes da Corte Superior, pela maioria do
Tribunal. Entendemos que a dicção normativa proposta restringe a
escolha para os cargos diretivos, razão pela qual somos pela rejeição
da citada emenda.

As Emendas nºs 81 e 82, também da mesma Deputada, estão, de
certa forma, relacionadas com outras emendas apresentadas pela
parlamentar.

A Emenda nº 81 acrescenta os §§ 1º ao 9º ao art. 18 da Lei
Complementar nº 59, que trata da Corte Superior do Tribunal de
Justiça. Entretanto, o citado art. 18 já tem os §§ 1º e 2º, sendo que o
primeiro remete ao Regimento Interno daquela Corte de Justiça a
disciplina que ora se pretende dispensar à matéria. Se a
pormenorização do tema é mais coerente e compatível com a edição
de ato normativo interno do próprio Tribunal, não há razão para tratá-
la em norma complementar. Somos, pois, pela rejeição da Emenda nº
81.

Igualmente, a Emenda nº 82 tem o propósito de trazer para o plano
legislativo matérias que são disciplinadas por ato interno do Tribunal
de Justiça, mediante o acréscimo de parágrafos ao art. 15 da Lei
Complementar nº 59, que remete para o Regimento Interno as
atribuições dos ocupantes de cargos de direção daquela Corte. Diante
disso, opinamos pela rejeição da mencionada emenda.

A Emenda nº 83, também da mesma Deputada, visa a acrescentar
os §§ 2º e 3º ao art. 117 da Lei Complementar nº 117, que trata das
férias dos magistrados. O que se pretende, essencialmente, é
possibilitar o fracionamento das férias individuais em quatro períodos
de, no mínimo, quinze dias cada. A nosso ver, o assunto diz respeito a
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questões internas do próprio Tribunal, não sendo adequada sua
disciplina em lei complementar. Assim, somos pela rejeição dessa
proposta.

A Emendas nº 84, de autoria do Deputado Zezé Perrella, que propõe
a criação de mais um cargo de Juiz na Comarca de Vazante, fica
prejudicada, uma vez que disposição no mesmo sentido, proposta
pelo Deputado Delvito Alves, foi acatada e incorporada ao Substitutivo
nº 1, desta Comissão, e mantida no Substitutivo nº 2.

A Emenda nº 85, de autoria do Deputado Durval Ângelo, prevê a
criação de dois cargos de Juiz na Comarca de Igarapé, que abarca
também o Município de São Joaquim de Bicas. Atualmente, a citada
comarca dispõe de apenas um magistrado para atender a grande
demanda judicial. A proposta original prevê a criação de mais um
cargo de Juiz, o que ainda nos parece insuficiente para o julgamento
dos processos em tramitação. Entendemos que, com o acréscimo de
dois magistrados para atuar na comarca, o que perfaz o total de três
Juízes, os problemas atuais podem ser solucionados, o que nos leva a
acatar a citada emenda, que já consta no Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 86, também de autoria do Deputado Durval Ângelo,
prevê a criação de cinco cargos de Juiz na Comarca de Ribeirão das
Neves, que, além de ter expressivo movimento forense, dispõe de
uma tradicional penitenciária. A proposição original prevê a criação de
três cargos de Juiz para a mencionada comarca, o que é insuficiente
para o atendimento da demanda. Acreditamos que, com a majoração
desse quantitativo para cinco magistrados, os atuais problemas que
afligem os jurisdicionados, especialmente a demora no julgamento dos
processos, podem ser resolvidos ou atenuados. Sendo assim, somos
pela aprovação da Emenda nº 86, cujo comando consta no
Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 88, de autoria do Deputado Fahim Sawan, visa a
introduzir preceito na Lei Complementar nº 59, para estabelecer que o
preenchimento por remoção das varas da Comarca de Belo Horizonte
será feito alternadamente, entre Juízes titulares de varas de entrância
especial vindos de outras comarcas e os Juízes auxiliares que estão
na Comarca de Belo Horizonte. A medida proposta não está em
sintonia com as novas disposições constantes no Substitutivo nº 1,
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que abarcou muitas alterações introduzidas pelas comissões
precedentes, especialmente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Com a ampliação considerável das comarcas de
entrância especial, com base no novo critério do número de varas, a
proposta em questão perde objeto, razão pela qual somos pela
rejeição da referida emenda.

Igualmente, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 56, 57, 60, 72,
74, 87, 89, 90, 91, 92, 97, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 116, 120
e 127, por serem incompatíveis com o Substitutivo nº 2, apresentado
ao final deste parecer.

Já as Emendas nºs 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 111,
112, 113, 114, 115, 117, 118, 119 e 121 a 126 foram acatadas e
incorporadas ao Substitutivo nº 2, que apresentamos na conclusão
deste parecer.

Durante a fase de discussão do parecer, foram acatadas as
propostas de emenda nºs 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40.

A proposta de Emenda nº 9, de autoria dos Deputados Lafayette de
Andrada e Durval Ângelo, objetiva criar mais uma vara na Comarca de
Elói Mendes.

A proposta de Emenda nº 10, de autoria do Deputado Durval Ângelo,
visa a introduzir dispositivo no texto do Substitutivo nº 1, a fim de
manter na entrância especial as comarcas hoje classificadas nessa
categoria.

A proposta de Emenda nº 12, de autoria dos Deputados Lafayette de
Andrada e Durval Ângelo, tem o propósito de introduzir dispositivo no
Substitutivo nº 2, estabelecendo que, para fins de classificação da
comarca na entrância especial, a comprovação do número de
habitantes se dará por estimativa anual, fornecida pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A proposta de Emenda nº 13, também de autoria dos Deputados
Lafayette de Andrada e Durval Ângelo, objetiva alterar a redação do
art. 57 do Substitutivo nº 2 e consiste, essencialmente, em substituir a
expressão “juízes titulares de vara” por “juízes vitaliciados”.

A proposta de Emenda nº 14, de autoria do Deputado Adalclever
Lopes, pretende suprimir o inciso IV do art. 53 do Substitutivo nº 2,
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que prevê a criação da Comarca de Matipó.
A proposta de Emenda nº 18, de autoria do Deputado Délio

Malheiros, tem o escopo de inserir no § 2º do art. 13 do referido
substitutivo a expressão “e ao consumidor”. Essa alteração incide
sobre dispositivo proposto pelo Deputado Inácio Franco, que
determina a instalação de varas especializadas no julgamento de
questões relacionadas ao meio ambiente nas comarcas de entrância
especial.

A proposta de Emenda nº 20, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, objetiva criar 1 cargo de Juiz na Comarca de São João Del Rey.

A proposta de Emenda nº 21, de autoria do Deputado Délio
Malheiros, visa a introduzir preceito no texto do Substitutivo nº 2, o
qual estabelece que “as custas processuais ou emolumentos
recolhidos pelo jurisdicionado sem que o ato processual respectivo
tenha sido praticado, em qualquer fase processual, será devolvida na
forma de regulamento do Tribunal de Justiça”.

A proposta de Emenda nº 22, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, tem por objetivo acrescentar na parte final do § 3º do art. 251,
de que trata o art. 65 do Substitutivo nº 2, a expressão “nos termos da
legislação vigente”.

A proposta de Emenda nº 23, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, visa a instituir, na Comarca de Pouso Alegre, o Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A proposta de Emenda nº 24, também de autoria do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, objetiva criar mais um cargo de Juiz na Comarca
de Aiuruoca.

A proposta de Emenda nº 28, ainda do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, propõe a criação de mais um cargo de Juiz na Comarca de
Santos Dumont.

A proposta de Emenda nº 29, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, visa a acrescentar parágrafo único ao art. 251, a que se
refere o art. 42 do Substitutivo nº 2, o qual determina que “o Tribunal
de Justiça garantirá, por meio de encaminhamento de projeto de lei à
Assembléia Legislativa, no prazo máximo de 120 dias, contados da
publicação desta lei, a instituição de um gratificação pela atividade de
chefia aos servidores integrantes do cargo de Técnico de Apoio
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Judicial e Oficial de Apoio Judicial, classe B, titulares ou substitutos”.
A proposta de Emenda nº 30, de autoria do Deputado Célio Moreira,

pretende introduzir dispositivo no Substitutivo nº 2, a fim de alterar o §
8º do art. 10 da Lei Complementar nº 59, de 2001, para ampliar, de
quatro para seis, o quantitativo de varas no distrito do Barreiro.

A proposta de Emenda nº 31, de autoria do Deputado Antônio Julio,
tem o propósito de alterar o § 3º do art. 10 da Lei Complementar nº
59, de 2001, para tornar obrigatória a instalação de vara de execução
criminal nas comarcas onde houver penitenciária.

A proposta de Emenda nº 32, de autoria do Deputado Ivair Nogueira,
objetiva transferir os Municípios de Leme do Prado e José Gonçalves
de Minas da Comarca de Minas Novas para a de Turmalina, mediante
o acréscimo de dois incisos no art. 54 do Substitutivo nº 2.

A proposta de Emenda nº 33, de autoria do Deputado Agostinho
Patrus Filho, pretende suprimir o inciso IX do art. 54 do referido
substitutivo, o qual prevê a transferência do Município de Ibiaí, da
comarca de Coração de Jesus para a de Pirapora.

A proposta de Emenda nº 34, de autoria do Deputado Lafayette de
Andrada, tem o escopo de transferir o Município de Desterro de Entre
Rios da Comarca de Entre Rios de Minas para a de Passa Tempo,
mediante o acréscimo de inciso no art. 54 do citado substitutivo.

A proposta de Emenda nº 35, de autoria do Deputado Antônio Carlos
Arantes, objetiva suprimir o inciso VII do art. 54 do Substitutivo nº 2, o
qual prevê a transferência do Município de Divisa Nova da Comarca
de Cabo Verde para a de Alfenas.

A proposta de Emenda nº 36, de autoria do Deputado Antônio Julio,
propõe nova redação para o inciso III do art. 53 do Substitutivo nº 2,
de modo a excluir o Município de Florestal da Comarca de Juatuba.

A proposta de Emenda nº 37, também de autoria do Deputado
Antônio Julio, pretende suprimir o inciso XII do art. 54 do Substitutivo
nº 2, o qual determina a transferência do Município de Leandro
Ferreira da Comarca de Pitangui para a de Nova Serrana.

A proposta de Emenda nº 39, de autoria da Deputada Elisa Costa,
tem o propósito de introduzir preceito no Substitutivo nº 2, a fim de
estabelecer que as comarcas de entrância especial deverão contar
Centro de Internação para Adolescentes em conflito com a lei.
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A proposta de Emenda nº 40, de autoria dos Deputados Lafayette de
Andrada, Durval Ângelo, Elmiro Nascimento e Domingos Sávio, visa a
modificar a alínea “b” do inciso I do art. 8º, a que se refere o art. 6º do
Substitutivo nº 2, de forma a reduzir o critério populacional de 150
para 130 mil habitantes para o enquadramento das comarcas na
entrância especial.

Valemo-nos da oportunidade para corrigir equívocos de ordem
material identificados no Substitutivo nº 1 e na primeira versão do
Substitutivo nº 2, que foi distribuído aos membros desta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 26/2007, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 22, 26, 28, 32,
35, 37, 38, 41, 45, 49, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 65 a 68, 71, 72, 74 a
83, 87 a 92, 97, 103 a 105, 107 a 110, 116, 120 e 127. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1
e o projeto original, as Emendas nºs 4 a 21, 23 a 25, 27, 29 a 31, 33,
34, 36, 39, 40, 42 a 44, 46 a 48, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70,
73, 84 a 86, 93 a 96, 98 a 102, 106, 111 a 115, 117 a 119, 121 a 126 e
a Subemenda nº 1 à Emenda nº 24.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O território do Estado, para a administr ação da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante nos Anexos desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar.".

Art. 2° - O art. 2° da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça, nas condições e
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limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos Juízes de
primeiro grau para comarcas, contíguas ou não, visando aos
seguintes objetivos:

I - solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara
ou comarca;

II - produção mínima que justifique o cargo.”.
Art. 3º - Acrescente-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 59, de

2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá praticar atos judiciais nos distritos.”.
Art. 4° - O inciso I do § 5° do art. 6° da Lei Comp lementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - (...)
§ 5° - (...)
I - dois Serviços de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira

e segunda entrância; e, nas de entrância especial, mais um
Tabelionato de Notas por vara acima de dez, até o máximo de dez
Tabelionatos de Notas na comarca;”.

Art. 5º - O art. 7º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça suspenderá as
atividades jurisdicionais da comarca que, por três anos consecutivos,
segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral de
Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a
sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem.

Parágrafo único - Após a suspensão de que trata o ‘caput’ deste
artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto
de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca.”.

Art. 6º - O art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial:
a) se têm cinco ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as

dos Juizados Especiais; e
b) se contam população igual ou superior a cento e trinta mil

habitantes;
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II - de segunda entrância, se têm de duas a quatro varas instaladas,
nelas compreendidas as dos Juizados Especiais;

III - de primeira entrância, se têm apenas uma vara instalada.
§ 1º - Permanecerão como de entrância especial as comarcas assim

classificadas na data da publicação desta lei.
§ 2º - Para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso I

do “caput”, a comprovação do número de habitantes se dará por
estimativa anual, fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.”.

Art. 7° - Os §§ 1°, 3º, 4° e 8º do art. 10 da Lei C omplementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §§ 9° a 11:

“Art. 10 - (...)
§ 1° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a

Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes.

(...)
§ 3º - É obrigatória a instalação de vara de execução criminal nas

comarcas onde houver penitenciárias.
§ 4° - A instalação das comarcas, das varas e das u nidades

jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos financeiros.

(...)
§ 8º - A Comarca de Belo Horizonte conta seis varas no Distrito do

Barreiro, sendo duas criminais, e quatro no Distrito de Venda Nova.
§ 9° - Funcionará na Comarca de Belo Horizonte o Ce ntro de Apoio

Jurisdicional, composto por Juízes de Direito Auxiliares, com
competência para substituição e cooperação, com estrutura
determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 10 - Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
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funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
complementar.

§ 11 - Para expedir a resolução prevista no § 4° de ste artigo, a Corte
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

I - cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.”.
Art. 8º - Ficam criados vinte cargos de Desembargador do Tribunal

de Justiça, passando o § 1º do art. 11 da Lei Complementar nº 59, de
2001, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - São cento e quarenta os cargos de Desembargador do

Tribunal de Justiça, dos quais um será o de Presidente; três, os de
Vice-Presidentes; e um, o de Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 9º - O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 10 - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte inciso V, f icando o inciso V
renumerado como inciso VI, e o inciso VI como inciso VII, com a
seguinte redação:

"Art. 16 - (...)
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.".
Art. 11 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de

vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
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Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade, e doze por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 12 - O § 1º do art. 31 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - (...)
§ 1º - O procedimento da correição será estabelecido pela

Corregedoria-Geral de Justiça e ocorrerá anualmente.”.
Art. 13 - Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n° 59, de

2001, os seguintes §§ 1º e 2º:
"Art. 59 - (...)
§ 1º - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias poderão ter

competência, na forma estabelecida em resolução da Corte Superior
do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas cíveis que
envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.

§ 2º - O Tribunal de Justiça instalará, nas comarcas de entrância
especial, varas especializadas no julgamento de questões
relacionadas ao meio ambiente e ao consumidor.”.

Art. 14 - O “caput” do art. 62 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude
exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores
bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e congêneres
que lidem com menores, garantindo-lhes as medidas de proteção.”.

Art. 15 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 59, de 2001,
os seguintes arts. 62-A, 62-B e 62-C:

“Art. 62-A - A Vara de Conflitos Fundiários de Belo Horizonte passa
a denominar-se Vara Agrária de Minas Gerais, e a ela compete
processar e julgar, com exclusividade, as ações que tratem de
questões agrárias envolvendo conflitos fundiários.

§ 1º - Sempre que considerar necessário à eficiente prestação
jurisdicional, o Juiz far-se-á presente no local do litígio.

§ 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça editará resolução para
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regulamentar a matéria tratada neste artigo.
Art. 62-B - Compete a Juiz da Vara de Meio Ambiente, Habitação e

Urbanismo processar e julgar as causas e questões que envolvam
essas matérias, especialmente em caso de descumprimento da
legislação e do direito ao meio ambiente, à moradia e à cidade
sustentável.

Art. 62-C - Compete a Juiz da Vara do Idoso exercer as atribuições
de fiscalização, orientação e apuração de irregularidades de
instituições, organizações governamentais e não governamentais,
abrigos, instituições de atendimento e congêneres que lidem com
idosos, garantindo-lhes as medidas de proteção e atendimento
prioritário previstas na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, salvo aquelas cuja competência específica couber aos demais
juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o ‘caput’, cabe ao Corregedor-
Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito competente
para tais atribuições, permitida uma recondução e sua substituição,
quando convier.”.

Art. 16 - A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g" a "i":

"Art. 61 - (...)
III - (...)
c) detração e remição da pena;
(...)
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for
omissa;

h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses de regime
aberto ou suspensão condicional da pena;

i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia
sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatória,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;".

Art. 17 - Ficam acrescentados aos arts. 64 e 65 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, os seguintes dispositivos:
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“Art. 64 - (...)
§ 3º - A direção dos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova

será exercida por Juiz de Direito titular de vara dos respectivos foros,
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, observado o disposto
nos §§ 1º e 2º deste artigo.

(..)
Art. 65 - (...)
§ 3º - As atribuições previstas no § 1º deste artigo serão exercidas

nos Foros Regionais do Barreiro e de Venda Nova pelos respectivos
diretores.

§ 4º - O Diretor do Foro realizará, anualmente e ‘in loco’, a correição
nos serviços extrajudiciais.”.

Art. 18 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção I
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais

Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

I - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas em
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Das Turmas Recursais

Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões
dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior, por proposta do Conselho de
Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais.
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§ 1° - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão indic ados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão designados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para in tegrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 4° - Quando o interesse da prestação jurisdiciona l recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 5° - A Corte Superior, mediante proposta do Conse lho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

§ 6º - O número de processos julgados pelo Juiz como relator de
Turma Recursal será compensado na distribuição de processos da
sua vara de origem.

§ 7º - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão
contados no seu mapa de produtividade.

§ 8º - A cada Turma Recursal corresponderá uma Secretaria de
Juízo, na forma da lei.

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e ‘habeas corpus’ contra atos de Juízes de Direito do Sistema e contra
seus próprios atos.

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão
realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal
da comarca-sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão, na forma da lei.

Subseção IV
Dos Juizados Especiais e Suas Unidades Jurisdicionais
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Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades
jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes de Direito.

§ 1° - Nas comarcas onde houver um só cargo de Juiz  do Sistema
dos Juizados Especiais, haverá uma unidade jurisdicional.

§ 2° - Nas comarcas onde houver dois ou mais cargos  de Juiz do
Sistema dos Juizados Especiais, haverá uma ou mais unidades
jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3° - Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
a competência será plena e mista.

§ 4° - Nas comarcas onde houver mais de uma unidade  jurisdicional,
a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5° - As unidades jurisdicionais de mesma competên cia serão
numeradas ordinalmente.

§ 6° - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, q uando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° - Cada unidade jurisdicional contará com uma s ecretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais será designado pelo Corregedor-
Geral de Justiça para exercer a função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da referida Comarca.

§ 9° - A designação prevista no § 8° deste artigo s erá feita para
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral
de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8° deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.

§ 12 - A juízo do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante



1457

solicitação do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juízados
Especiais, um dos Juízes de Direito do Sistema dos Juizados
Especiais da Comarca de Belo Horizonte poderá, temporariamente,
ser dispensado de suas atividades jurisdicionais de 1º grau, a fim de
auxiliar o Juiz-Coordenador, na hipótese de excesso de trabalho a
cargo deste.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1° - A titularização do Magistrado nos Juizados E speciais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o ‘caput’ deste artigo.

§ 2º - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior, por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão
dos Juízados Especiais, poderá determinar a movimentação do Juiz
de uma para outra unidade jurisdicional da mesma comarca.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

Parágrafo único - A atividade do conciliador é considerada serviço
público honorário de relevante valor.

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor
complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo
definidas pelas Leis federais n° 9.099, de 26 de se tembro de 1995, e
n° 10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
Federal n° 9.099, de 1995.

Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais
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Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar
descentralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas bem como nos bairros do
Município-sede, até mesmo de forma itinerante, por proposta do
Conselho de Supervisão e Gestão dos Juízados Especiais e
autorização da Corte Superior.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos
Juízados Especiais e autorização da Corte Superior.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 19 - O § 3° do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - (...)
§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a  remoção por

interesse público.".
Art. 20 - O art. 99 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 99 - Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço

e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade por interesse público prevista no
inciso III do art. 140 desta lei complementar.”.

Art. 21 - O art. 102 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 - A remoção e a disponibilidade por interesse público
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, salvo
para efeito de aposentadoria.

Parágrafo único - Do magistrado removido ou colocado em
disponibilidade por interesse público contar-se-á, para efeito de
antigüidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se voltar ao
cargo.”.

Art. 22 - O "caput" do art. 107 e o art. 108 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 107 - Se, por força de promoção ou nomeação, dois ou mais
integrantes do Tribunal forem cônjuges, companheiros ou parentes,
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consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive, o primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer
deliberação impedirá que o outro participe do julgamento ou da
votação.

Art. 108 - Na mesma comarca, no mesmo distrito ou subdistrito, não
poderão servir como Juiz, Promotor de Justiça ou como qualquer dos
servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta lei complementar
cônjuges, companheiros e parentes em grau indicado no art. 107,
aplicando-se, em caso de promoção por antigüidade, a regra do
‘caput’ desse artigo.".

Parágrafo único - A regra de incompatibilidade a que se refere o
‘caput’ deste artigo não se aplica a Juízes de varas diferentes da
Capital, vedada a substituição de um pelo outro.”.

Art. 23 - Os incisos I e III do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o
inciso VIII:

“Art. 114 - (...)
I - diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se

afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro serviço
ou em missão oficial; na forma de resolução da Corte Superior do
Tribunal de Justiça;

III - gratificação por hora-aula no exercício da docência em escolas
da magistratura, na forma da lei;”.

Art. 24 - O inciso III do “caput” e o § 3º do art. 140 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 140 - (...)
III - por interesse público, no caso e na forma estabelecidos na

Constituição da República.
(...)
§ 3º - Decretada a disponibilidade por interesse público, o recurso

que for interposto não terá efeito suspensivo, e o magistrado perderá
imediatamente a função jurisdicional.”.

Art. 25 - O inciso III do art. 143 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 - (...)
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III – em razão de disponibilidade ou remoção por interesse público,
até o reaproveitamento.”.

Art. 26 - O Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar nº
59, de 2001, que trata da disciplina judiciária, passa a ter a seguinte
redação:

“CAPÍTULO XI
Da Disciplina Judiciária

Seção I
Dos Deveres do Magistrado

Art. 145 - São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e

exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício;
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou

despachar;
III - determinar as providências para que os atos processuais se

realizem nos prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares
da Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento,
quando se tratar de providência que reclame e possibilite solução de
urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização em contrário,
motivada, do Tribunal de Justiça, por sua Corte Superior;

VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a
sessão e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados,
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos,
mesmo não havendo reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana e

feriados, com direito a compensação ou a indenização, paga nos
termos do parágrafo único do art. 117 desta lei complementar;

X - responder as solicitações encaminhadas pelos órgãos do
Tribunal de Justiça nos prazos assinados, observando o prazo
máximo de setenta e duas horas nos casos de urgência.

Art. 146 - É vedado ao magistrado:
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I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,
salvo uma de magistério;

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em
processo;

III - dedicar-se a atividade político-partidária;
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou por exoneração;

VI - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, de
economia mista inclusive, exceto como acionista ou quotista;

VII - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil,
associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

VIII - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos
judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no
exercício do magistério.

§ 1º - O exercício de cargo ou função de magistério será permitido
somente se houver compatibilidade de horários, vedado, em qualquer
hipótese, o desempenho de função de direção administrativa ou
técnica de estabelecimento de ensino.

§ 2º - O magistrado poderá desempenhar função docente em curso
oficial de preparação para a judicatura ou de aperfeiçoamento de
magistrados, cumulativamente com o exercício de cargo ou função de
magistério.

§ 3º - O exercício de cargos ou funções de coordenação acadêmica,
como tais considerados aqueles que envolvam atividades estritamente
ligadas ao planejamento ou assessoramento pedagógico, será
admitido se atendidos os requisitos previstos no § 1º deste artigo.

§ 4º - O exercício de atividade docente deverá ser comunicado
formalmente ao Conselho da Magistratura ou ao Corregedor-Geral de
Justiça, pelo Desembargador ou pelo Juiz, respectivamente, com a
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indicação da instituição de ensino, da disciplina e dos horários em que
as aulas serão ministradas.

§ 5º - Se o exercício de atividade docente prejudicar a prestação
jurisdicional, o Tribunal de Justiça, por seu Presidente ou pelo
Corregedor-Geral de Justiça, conforme se trate de Desembargador ou
de Juiz, determinará ao magistrado, no prazo de 24 horas, que adote
de imediato as medidas necessárias para regularizar a situação, sob
pena de instauração do procedimento administrativo disciplinar
cabível.

§ 6º - Verificado o exercício irregular de cargo ou função de
magistério, o Conselho da Magistratura ou o Corregedor-Geral de
Justiça, caso se trate de Desembargador ou de Juiz, respectivamente,
ouvido o magistrado, fixará prazo para as adequações devidas,
observado o prazo máximo de seis meses.

Seção II
Das Penalidades

Art. 147 - A atividade censória de tribunais e conselhos é exercida
com o resguardo devido à dignidade e à independência do
magistrado.

Parágrafo único - O magistrado não poderá ser punido nem
prejudicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir,
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem.

Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção por interesse público;
IV - disponibilidade por interesse público com vencimentos

proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria por interesse público com proventos proporcionais

ao tempo de contribuição;
VI - perda do cargo.
§ 1º - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente

aos juízes de primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2º - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao

Juiz de Direito:
I - apurar fato ou circunstância determinante da responsabilidade
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disciplinar;
II - propor à Corte Superior a instauração de processo administrativo

e aplicar as penas previstas nos incisos I e II do ‘caput’ deste artigo.
§ 3º - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça exercer as

atribuições previstas no § 2º deste artigo, relativamente ao
Desembargador e ao Juiz do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 149 - A pena de advertência será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres
do cargo ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não
justificar a imposição de pena mais grave.

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura impedirá a
inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo de
um ano contado de sua imposição.

Art. 151 - A pena de remoção por interesse público será aplicada
quando:

I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional
for prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder
Judiciário, notadamente em caso de insuficiência de produção em
face de seu movimento processual;

II - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a
pessoa do Juiz.

Art. 151-A - A remoção por interesse público abrangerá o período de
trânsito e finalizará:

I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II - com a decretação da aposentadoria por interesse público, no

caso de o magistrado recusar-se a assumir a comarca para a qual
tenha sido designado.

Art. 152 - A pena de disponibilidade por interesse público será
aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável até a obtenção de outras funções para as quais se mostre
em condições.

§ 1º - A disponibilidade por interesse público terá a duração máxima
de três meses, que a Corte Superior poderá prorrogar pelo mesmo
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prazo.
§ 2º - Esgotado o período de que trata o parágrafo anterior, ou sua

prorrogação, não tendo a Corte Superior decidido pelo aproveitamento
do magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse público.

Art. 152-A - Cumprirá ao Corregedor-Geral de Justiça fazer o
acompanhamento necessário à reabilitação e propor que seja
reaproveitado o magistrado de primeiro grau removido ou posto em
disponibilidade por interesse público.

Parágrafo único - A atribuição de que trata este artigo pertencerá ao
Presidente do Tribunal de Justiça quando for o caso de disponibilidade
de Desembargador ou do Presidente do Tribunal de Justiça Militar,
quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria por motivo de interesse público será
decretada quando:

I - a Corte Superior reconhecer que o magistrado está
definitivamente incapacitado para exercer sua atividade;

II - tenha sido aplicada a remoção ou a disponibilidade por interesse
público e, terminado o respectivo prazo, ou prorrogação, o magistrado
se mantiver sem condições de cumprir com regularidade suas
funções.

Art. 154 - O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto da maioria
absoluta dos membros de sua Corte Superior e assegurada ampla
defesa, decidir pela perda do cargo do magistrado de carreira, durante
o biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do
cargo;

II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV - embaraçar o bom funcionamento do Poder Judiciário.
Art. 154-A - Dar-se-á a exoneração, com automático afastamento

das funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 154-B - O recebimento da acusação pela Corte Superior do

Tribunal de Justiça suspenderá o curso do prazo para o vitaliciamento.
Art. 154-C - Poderá a Corte Superior do Tribunal de Justiça,

entendendo não ser o caso de pena de perda do cargo, aplicar as de
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remoção por interesse público, censura ou advertência, vedada a
disponibilidade por interesse público.

Art. 154-D - No caso de aplicação das penas de censura ou de
remoção por interesse público, o Juiz não vitalício ficará impedido de
ser promovido ou removido enquanto não decorrer o prazo de um ano
da punição imposta.

Art. 154-E - O procedimento de vitaliciamento obedecerá às normas
aprovadas pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 154-F - Somente pelo voto da maioria absoluta dos integrantes
da Corte Superior do Tribunal de Justiça será negada a confirmação
do magistrado na carreira.

Art. 154-G - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal de
Justiça expedirá o ato de exoneração.

Art. 155 - As decisões da Corte Superior de que tratam os arts. 151
a 153 desta lei são tomadas pela maioria absoluta de seus
componentes, assegurada ampla defesa.

Art. 155-A - O Presidente do Tribunal de Justiça formalizará e fará
publicar a conclusão da decisão disciplinar adotada pela Corte
Superior.

Art. 155-B - A perda do cargo somente será aplicada ao magistrado
vitalício em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Seção III
Dos Procedimentos

Art. 156 - Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de
penalidades terão início por determinação da Corte Superior, de ofício
ou mediante representação fundamentada do Presidente do Tribunal
de Justiça, do Corregedor-Geral de Justiça, do Governador do Estado,
da Mesa da Assembléia Legislativa, do Procurador-Geral de Justiça
ou do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Subseção I
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar

de
Magistrado

Art. 157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com
endereço conhecido poderá representar, por escrito, a respeito de
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputada a magistrado.
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§ 1° - As denúncias sobre irregularidades serão obj eto de apuração
desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2° - O procedimento preliminar será arquivado med iante decisão
fundamentada da autoridade competente, conforme o disposto nos §§
2º e 3º do art. 148 desta lei complementar, caso não haja indícios de
materialidade ou de autoria da infração administrativa ou ainda
quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar.

§ 3º - Das decisões referidas no parágrafo anterior o autor da
representação poderá apresentar recurso à Corte Superior do Tribunal
de Justiça no prazo de quinze dias.

Art. 158 - Sempre que for necessário apurar fato ou circunstância
para determinação de responsabilidade disciplinar do magistrado, será
instaurada sindicância pela autoridade competente, conforme o
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 148 desta lei complementar.

Art. 159 - A sindicância será aberta por ato da autoridade
competente, que poderá delegar a respectiva execução quando o
sindicado for Juiz de primeira instância.

§ 1º - A sindicância será realizada no prazo de trinta dias contados
de sua instauração, podendo esse prazo ser prorrogado uma só vez.

§ 2º - O sindicante promoverá, em procedimento sumário, o
levantamento dos fatos e dos indícios de autoria e colherá, de ofício,
as provas que considerar necessárias.

§ 3º - No caso de não serem apurados os indícios de autoria, o
sindicante proporá o arquivamento da sindicância.

§ 4º - Concluída a sindicância, se apurados o descumprimento de
dever ou o cometimento de falta funcional por parte do magistrado, a
autoridade competente, em despacho, resumirá a acusação,
mencionando e classificando os fatos, e encaminhará os autos à Corte
Superior, para instauração de processo administrativo.

Art. 159-A - As normas para a instauração e o curso do processo
administrativo disciplinar bem como para o afastamento do magistrado
de suas funções, assegurada a integridade dos subsídios até a
decisão final, são as da Constituição Federal, da Constituição do
Estado e do Estatuto da Magistratura, ao qual se equipara a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional até a publicação daquele.
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Art. 160 - Será dispensada a sindicância quando a falta disciplinar
constar em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou
constituir flagrante desacato ou desobediência.

Art. 161 - Revogado. (Artigo revogado pelo art. 30 da Lei
Complementar nº 85, de 2005).

Subseção II
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade

Art. 162 - A pena de censura perderá seus efeitos decorrido um ano
do trânsito em julgado da decisão que a houver aplicado.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o prazo a que se refere o
‘caput’ deste artigo será contado em dobro a partir da última punição.”.

Art. 27 - O inciso VI do art. 165 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da

colação de grau, como Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado,
Serventuário da Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja
exigida a utilização preponderante do Direito.”.

Art. 28 - O “caput” do art. 170-A da Lei Complementar n° 59, de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio do estágio probatório,
observado o disposto no § 4º do art. 168 desta lei complementar, a
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, poderá:

(...).”.
Art. 29 - O inciso III do § 2º do art. 171 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 171 - (...)
§ 2º - (...)
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, nos casos

do art. 143, I, desta lei complementar, a da remoção ou da
disponibilidade por interesse público.”.

Art. 30 - O inciso III do § 7º do art. 173 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173 - (...)



1468

§ 7º - (...)
III - estiver submetido a processo instaurado pela Corte Superior nos

termos do art. 159 desta lei complementar o qual o sujeite a perda do
cargo, aposentadoria, disponibilidade ou remoção por interesse
público;”.

Art. 31 - O art. 178 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou por interesse público, só
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento.”.

Art. 32 - O inciso II do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 179 - (...)
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;".
Art. 33 - O art. 180 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a ter

a seguinte redação:
“Art. 180 - A remoção por interesse público será decretada pela

Corte Superior, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
assegurada ampla defesa, nos casos do art. 151 desta lei.

§ 1º - Decretada a remoção por interesse público, o magistrado
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que
lhe for designada.

§ 2º - O período de trânsito do magistrado removido por interesse
público será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a juízo da
Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus membros.

§ 3º - Vagando comarca que possa ser provida por remoção e
existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha sido removido
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por interesse público e cujo período de trânsito já tenha ultrapassado
o prazo previsto no § 2º deste artigo, o Corregedor-Geral de Justiça
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o
submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus
membros, sobre o aproveitamento do magistrado, designando-lhe a
comarca em questão para seu exercício.

§ 4º - Ocorrendo a designação prevista no § 3º deste artigo e
recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á processo
para sua aposentadoria por interesse público.

§ 5º - Na hipótese do § 3º deste artigo, somente serão considerados
pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes se a Corte
Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado removido por
interesse público ou se o magistrado que seria aproveitado recusar-se
a assumir a comarca.”.

Art. 34 - O art. 181 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 181 - Aplica-se à decretação da disponibilidade por interesse
público, no que couber, o disposto no art. 180 desta lei
complementar.”.

Art. 35 - O parágrafo único do art. 184-A da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 184-A - (...)
Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar

processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito,
processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 36 - Fica acrescentado ao Título I do Livro IV da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 184-B:

"Art. 184-B - A administração da Justiça Militar de primeiro grau far-
se-á por seis Auditorias sediadas em Belo Horizonte.

Parágrafo único - Lei definirá a circunscrição regional das seis
Auditorias de que trata o ‘caput’ deste artigo.”.

Art. 37 - O "caput" do art. 196 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 196 - Cada Auditoria, em número de seis, constitui-se de um
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Juiz de Direito Titular e de um Juiz de Direito Substituto do Juízo
Militar.

(...)”.
Art. 38 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 237 - (...)
II - Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação

Correicional;”.
Art. 39 – Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59,

de 2001, o seguinte inciso V:
"Art. 238 - (...)
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7°, d esta lei
complementar.".

Art. 40 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a ter a seguinte denominação:

"Capítulo II – Da Secretaria de Padronização, Suporte ao
Planejamento e à Ação Correicional”

Art. 41 - Os arts. 242 e 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, por meio de
regulamento, a organização e as atribuições da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional, que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do
Tribunal de Justiça e funcionará sob a superintendência do
Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria de Padronização,
Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional será fixado conforme
o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o art.
241 desta lei.”.

Art. 42 - Os arts. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

I - pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;
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II - pelos cargos de provimento em comissão previstos na legislação
específica.

§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previs tos neste artigo
serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2° - O ingresso nas carreiras previstas no inciso  I do ‘caput’ deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2º-Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3° - Na realização do concurso público a que se r efere o § 2° deste
artigo, serão observados os princípios da centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e da regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4° - A nomeação para os cargos integrantes do qua dro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma secretaria integrada obrigatoriamente por
servidores da carreira de Técnico de Apoio Judicial, das
especialidades Escrivão Judicial e Oficial de Apoio Judicial, cuja
lotação será determinada pelas normas estabelecidas no plano de
carreira próprio.

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça garantirá, por meio de
encaminhamento de projeto de lei à Assembléia Legislativa, no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta lei,
a instituição de uma gratificação pela atividade de chefia aos
servidores integrantes do cargo de Técnico de Apoio Judicial e Oficial
de Apoio Judicial, classe B, titulares ou substitutos.

Art. 43 - O "caput" dos arts. 260 e 261 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
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Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.
(...)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre
vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao Presidente
do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa.".

Art. 44 - Os incisos I e IV do art. 289 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada imposta
a servidor da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;

(...)
IV - pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de

advertência ou suspensão imposta a servidor da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;”.

Art. 45 - O § 1° do art. 293 e o art. 297 da Lei Co mplementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 293 - (...)
§ 1° - A sindicância será realizada por servidor ou  por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

(...)
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 46 - O "caput" e o § 1° do art. 298 da Lei Com plementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2° e renumerand o-se os atuais §§
2°, 3° e 4° para, respectivamente, §§ 3°, 4° e 5°:
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"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
mediante portaria revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, e que será expedida:

I - pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.

§ 1° - A portaria prevista no ‘caput’ deste artigo será publicada por
extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2° - O processo disciplinar será conduzido por co missão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 47 - O §1º do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
artigo os §§ 2º e 3º, renumerando-se os atuais §§ 2º e 3º para,
respectivamente, §§ 4º e 5º:

"Art. 313 - (...)
§ 1º - Nos dias não úteis, haverá, no Tribunal e nos órgãos de

primeira instância, Juiz e servidor designados para apreciar e
processar as medidas de natureza urgente, conforme dispuser o
Regimento Interno e resolução da Corte Superior, com direito a
compensação ou indenização.

§ 2º - O plantonista é autorizado a avaliar urgência que mereça
atendimento, mesmo fora de rol que se tenha estabelecido das
matérias passíveis de apreciação no plantão, necessariamente
consistentes em tutelas ou medidas prementes, e, logo que
examinadas, serão remetidas ao Juiz natural.

§ 3º - O Tribunal fará prévia e periódica divulgação, inclusive com
inserção em seu ‘site’ oficial, dos locais de funcionamento do plantão,
da forma de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão,
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elaborada com base em critérios objetivos e impessoais.
§ 4º - A divulgação prevista no § 3º deste artigo incluirá

comunicação ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, à Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Defesa Social
e à Chefia de Polícia, sem prejuízo de solicitação da participação
respectiva, quando for o caso.

(...)”.
Art. 48 - Fica acrescentado ao art. 319 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, o seguinte § 4º:
“Art. 319 - (...)
§ 4º - A classificação final dos candidatos a que se refere o ‘caput’

será definida pelo total geral de pontos obtidos nas provas de
conhecimento e títulos.”.

Art. 49 - O art. 320 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 320 - A denominação dos fóruns e de outros próprios do Estado
utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por lei de iniciativa
do Tribunal de Justiça, observada a legislação pertinente.”.

Art. 50 - O art. 324 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 324 - Fica proibida a permuta:
I - de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

II - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".

Art. 51 - O art. 340 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 340 - O Tribunal de Justiça criará Câmara Especial para
processar e julgar as ações penais e de improbidade administrativa
contra os agentes políticos.”.

Art. 52 - Ficam criados, nas comarcas que se seguem, os seguintes
cargos de Juiz de Direito:

I - Abaeté, 1 cargo;
II - Abre Campo, 1 cargo;
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III - Aiuruoca, 1 cargo;
IV - Alfenas, 3 cargos;
V - Alpinópolis, 1 cargo;
VI - Almenara, 1 cargo;
VII - Andradas, 1 cargo;
VIII - Araguari, 1 cargo;
IX - Araxá, 3 cargos;
X - Arinos, 1 cargo;
XI - Barão de Cocais, 1 cargo;
XII - Barbacena, 2 cargos;
XIII - Belo Horizonte, 73 cargos, sendo 56 titulares de vara,

Presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;
XIV - Betim, 13 cargos;
XV - Boa Esperança, 1 cargo;
XVI - Buritis, 1 cargo;
XVII - Caeté, 1 cargo;
XVIII - Camanducaia, 1 cargo;
XIX - Cambuí, 2 cargos;
XX - Campo Belo, 2 cargos;
XXI - Campos Gerais, 1 cargo;
XXII - Capelinha, 1 cargo;
XXIII - Caratinga, 3 cargos;
XXIV - Carmo do Paranaíba, 1 cargo;
XXV - Carmo do Rio Claro, 1 cargo;
XXVI - Carneirinhos, 1 cargo;
XXVII - Cataguases, 2 cargos;
XXVIII - Cláudio, 1 cargo;
XXIX - Conceição das Alagoas, 1 cargo;
XXX - Contagem, 13 cargos;
XXXI - Conselheiro Lafaiete, 2 cargos;
XXXII - Corinto, 1 cargo;
XXXIII – Coromandel, 1 cargo;
XXXIV - Coronel Fabriciano, 1 cargo;
XXXV - Curvelo, 2 cargos;
XXXVI - Diamantina, 1 cargo;
XXXVII - Dores do Indaiá, 1 cargo;
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XXXVIII - Elói Mendes, 1 cargo;
XXXIX - Extrema, 1 cargo;
XL - Formiga, 1 cargo;
XLI - Francisco Sá, 1 cargo;
XLII - Frutal, 2 cargos;
XLIII - Governador Valadares, 4 cargos;
XLIV - Guaxupé, 1 cargo;
XLV - Ibiá, 1 cargo;
XLVI - Ibirité, 5 cargos;
XLVII - Igarapé, 2 cargos;
XLVIII - Ipatinga, 8 cargos;
XLIX -  Itabira, 2 cargos;
L - Itajubá, 3 cargos;
LI - Itamarandiba, 1 cargo;
L II - Itaúna, 2 cargos;
LIII - Ituiutaba, 4 cargos;
LIV - Iturama, 2 cargos;
LV - Jacutinga, 1 cargo;
LVI - Janaúba, 1 cargo;
LVII - Januária, 1 cargo;
LVIII - João Monlevade, 1 cargo;
LIX - João Pinheiro, 2 cargos;
LX - Juiz de Fora, 10 cargos;
LXI - Lagoa Santa, 2 cargos;
LXII - Lambari, 1 cargo;
LXIII - Lavras, 3 cargos;
LXIV - Manhuaçu, 3 cargos;
LXV - Mariana, 1 cargo;
LXVI - Matias Barbosa, 1 cargo;
LXVII - Matozinhos, 1 cargo;
LXVIII - Medina, 1 cargo;
LXIX - Minas Novas, 1 cargo;
LXX - Monte Carmelo, 1 cargo;
LXXI - Monte Santo de Minas, 1 cargo;
LXXII - Montes Claros, 4 cargos;
LXXIII - Muriaé, 2 cargos;
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LXXIV - Nepomuceno, 1 cargo;
LXXV - Nova Lima, 1 cargo;
LXXVI - Nova Serrana, 3 cargos;
LXXVII - Oliveira, 1 cargo;
LXXVIII - Ouro Fino, 1 cargo;
LXXIX - Pará de Minas, 3 cargos;
LXXX - Paracatu, 1 cargo;
LXXXI - Paraguaçu, 1 cargo;
LXXXII - Paraisópolis, 1 cargo;
LXXXIII - Paraopeba, 1 cargo;
LXXXIV - Passos, 1 cargo;
LXXXV - Patos de Minas, 4 cargos;
LXXXVI - Patrocínio, 2 cargos;
LXXXVII - Poços de Caldas, 3 cargos;
LXXXVIII - Pompéu, 1 cargo;
LXXXIX - Pouso Alegre, 2 cargos;
XC - Prata, 1 cargo;
XCI - Ribeirão das Neves, 5 cargos;
XCII - Rio Pardo de Minas, 1 cargo;
XCIII - Sabará, 4 cargos;
XCIV - Santa Luzia, 7 cargos;
XCV - Santos Dumont, 1 cargo;
XCVI - São Gonçalo do Sapucaí, 1 cargo;
XCVII - São Gotardo, 1 cargo;
XCVIII - São João Del Rey, 1 cargo;
XCIX - São Lourenço, 3 cargos;
C - São Sebastião do Paraíso, 2 cargos;
CI - Sete Lagoas, 4 cargos;
CII - Teófilo Otôni, 3 cargos;
CIII - Timóteo, 1 cargo;
CIV - Três Corações, 2 cargos;
CV - Três Marias, 1 cargo;
CVI - Três Pontas, 2 cargos;
CVII - Tupaciguara, 1 cargo;
CVIII - Ubá, 2 cargos;
CIX - Uberaba, 6 cargos;
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CX - Uberlândia, 10 cargos;
CXI - Unaí, 2 cargos;
CXII - Varginha, 2 cargos;
CXIII - Vazante, 1 cargo;
CXIV - Vespasiano, 2 cargos;
CXV - Viçosa, 2 cargos;
CXVI - Visconde do Rio Branco, 1 cargo.
Art. 53 - Ficam criadas as seguintes comarcas:
I - Carneirinho, integrada pelos Municípios de Carneirinho e de

Limeira do Oeste;
II - Fronteira, integrada pelo Município de Fronteira;
III - Juatuba, integrada pelo Município de Juatuba;
IV - Pains, integrada pelos Municípios de Pains, Pimenta e Córrego

Fundo.
Art. 54 - Ficam transferidos os Municípios de:
I - Alto Caparaó, da Comarca de Espera Feliz para a de

Manhumirim;
II - Bela Vista de Minas, da Comarca de Rio Piracicaba para a de

Nova Era;
III - Belmiro Braga, da Comarca de Juiz de Fora para a de Matias

Barbosa;
IV - Braúnas, da Comarca de Guanhães para a de Mesquita;
V - Carrancas, da Comarca de Andrelândia para a de Itumirim;
VI - Conceição dos Ouros, da Comarca de Paraisópolis para a de

Cachoeira de Minas;
VII - Curral de Dentro, da Comarca de Pedra Azul para a de

Taiobeiras;
VIII - Desterro de Entre Rios,.da Comarca de Entre Rios de Minas

para a de Passa Tempo;
IX - Heliodora, da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí para a de

Natércia;
X - Indianópolis, da Comarca de Nova Ponte para a de Araguari;
XI - Iraí de Minas, da Comarca de Nova Ponte para a de Monte

Carmelo;
XII - José Gonçalves de Minas, da Comarca de Minas Novas para a

de Turmalina;
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XIII - Leme do Prado, da Comarca de Minas Novas para a de
Turmalina;

XIV - Marilac, da Comarca de Coroaci para a de Governador
Valadares;

XV - Patrocínio de Muriaé, da Comarca de Muriaé para a de
Eugenópolis;

XVI - Periquito, da Comarca de Açucena para a de Governador
Valadares;

XVII - Piracema, da Comarca de Passa Tempo para a de Itaguara;
XVIII - Quartel Geral, da Comarca de Martinho Campos para a de

Dores do Indaiá;
XIX - Riachinho, da Comarca de Arinos para a de Bonfinópolis de

Minas;
XX - Santana do Paraíso, da Comarca de Mesquita para a de

Ipatinga;
XXI - São Tiago, da Comarca de São João del-Rei para a de Bom

Sucesso;
XXII - Soledade de Minas, da Comarca de Caxambu para a de São

Lourenço.
Art. 55 - Ficam extintas a Circunscrição Judiciária Metropolitana de

Belo Horizonte e a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 10 da Lei Complementar
nº 59, de 2001, suprimindo-se do Anexo I da mesma lei complementar
os quadros a ela relativos.

§ 1º - Integam a entrância especial as comarcas constantes no
Anexo desta lei, com o respectivo número de Juízes, procedendo-se à
alteração correspondente no Anexo I da Lei Complementar nº 59, de
2001.

§ 2º - Sem prejuízo da reclassificação estabelecida no § 1º deste
artigo e da aplicação do disposto no art. 184-B da Lei Complementar
nº 59, de 2001, acrescentado por esta lei complementar, ficam
mantidos os atuais quantitativos dos cargos de Juiz de Direito
previstos para as comarcas referidas no art. 10, inciso I, da Lei
Complementar nº 59, de 2001.

Art. 56 - Fica instituído, nas Comarcas de Belo Horizonte,
Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes
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Claros, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia, o Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 57 - O Tribunal de Justiça, no prazo de cento e oitenta dias
contados da data da publicação desta lei, encaminhará à Assembléia
Legislativa projeto de lei que cria cargos de assessores de Juízes
vitaliciados, inclusive os dos Juizados Especiais, independentemente
da sua classificação na carreira, a serem providos por nomeação do
Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação do Juiz.

Art. 58 - Fica acrescentado ao Título I da Lei Complementar nº 59,
de 2001, o seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A - São instituídas nas comarcas do Estado as Centrais de
Conciliação, às quais competirá, a critério do Juiz de Direito da Vara,
promover a prévia conciliação entre as partes, nas causas que versem
sobre direitos que admitam transação.

§ 1º - Compete à Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução, regulamentar o funcionamento das Centrais de Conciliação
e autorizar a sua instalação.

§ 2º - As Centrais de Conciliação funcionarão sob a coordenação de
Juiz de Direito designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 3º - Atuarão nas Centrais de Conciliação conciliadores, escolhidos
entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada,
facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de
Psicologia, de Serviço Social e de Relações Públicas.”.

Art. 59 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 59, de 2001, o
seguinte art. 255-A:

“Art. 255-A - É requisito para a investidura em cargo de Oficial de
Justiça a titularidade do grau de bacharel em Direito.”.

Art. 60 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara
Criminal especializada em crimes contra o idoso.

Art. 61 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara
Criminal especializada em crimes contra a criança e o adolescente.

Art. 62 - A Comarca de Belo Horizonte contará com pelo menos
duas Varas de Atos Infracionais da Infância e da Juventude.

Art. 63 - A comarca de entrância especial contará com um centro de
internação para adolescente em conflito com a lei.
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Art. 64 - As custas processuais ou emolumentos recolhidos pelo
jurisdicionado sem que o ato processual respectivo tenha sido
praticado, em qualquer fase processual, serão devolvidos na forma do
regulamento do Tribunal de Justiça.

Art. 65 - O Tribunal de Justiça proporá ao Poder Legislativo do
Estado projeto de lei que atualize o subsídio do Desembargador,
sempre que houver modificação de subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal.

Art. 66 - Na lei que tratar do plano de carreira dos servidores do
Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a equivalência de
vencimentos dos ocupantes do cargo de que trata o art. 255-A da Lei
Complementar nº 59, de 2001, que, na data da publicação desta lei
complementar, não tenham a formação acadêmica exigida.

Art. 67 - Ao membro de comissão sindicante ou de comissão de
processo disciplinar e ao servidor encarregado de realizar sindicância,
quando obrigados a se deslocar da sede da comarca para a
realização de diligência necessária ao esclarecimento do fato, será
assegurado o transporte e pagamento de diária, nos termos do
regulamento próprio.

Art. 68 - Os incisos III e V do art. 251 da Lei nº 3.344, de 14 de
janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que segue, ficando
o artigo acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º e transformado seu
parágrafo único em § 1º:

“Art. 251 - (...)
III - um oficial do registro de imóveis para cada 150 mil habitantes ou

fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de 400 atos
remunerados.

(...)
V - um oficial do registro de protestos para cada 150 mil habitantes

ou fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de 400
atos remunerados.

§ 2º - Para fins de cálculo dos atos a que se referem os incisos II e
V, não se incluem as certidões, os atos cujos emolumentos sejam
reduzidos ou dispensados por disposição de lei federal, os protocolos
de documentos de dívida que não resultem na lavratura de protesto, o
reconhecimento de firmas e as autenticações de cópias.



1482

§ 3º - O provimento definitivo dos titulares dos serviços de registro
resultantes da aplicação da modificação no número de serventias por
comarca será realizado por concurso público de provas e títulos, no
prazo de até seis meses da data da publicação desta lei, nos termos
da legislação vigente.”.

Art. 69 - Serão providos, em 2009, dez cargos de Desembargador,
de que trata o art. 11 da Lei Complementar nº 59, os quais exercerão
a função de substituição ou de cooperação nas câmaras do Tribunal
de Justiça.

Parágrafo único - No prazo de até quatro anos contados da vigência
desta lei complementar, serão providos dez cargos de
Desembargador, referidos no art. 11 da Lei Complementar nº 59.

Art. 70 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto e os Anexos da Lei Complementar n°
59, de 2001, consolidados com as alterações decorrentes desta lei
complementar, no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 71 - Ficam revogados:
I - o art. 39, o § 1° do art. 171 e os arts. 258, 3 29 e 337 da Lei

Complementar n° 59, de 2001;
II - os arts. 254, VIII e XI, e 255, V e VII, § 1º e 2º, da Lei nº 3.344,

de 14 de janeiro de 1965.
Art. 72 - Esta lei complementar entra em vigor sessenta dias após a

data de sua publicação, ressalvado o disposto no art. 6º, que passará
a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009.

Anexo
(a que se refere o § 1º do art. 54 da Lei Complementar nº ..., de ... de

... de ...)
COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL

1 – Barbacena
2 - Belo Horizonte
3 - Betim
4 - Conselheiro Lafaiete
5 - Contagem
6 - Coronel Fabriciano
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7 - Divinópolis
8 - Governador Valadares
9 - Ipatinga
10 - Juiz de Fora
11 - Montes Claros
12 - Patos de Minas
13 - Poços de Caldas
14 - Pouso Alegre
15 - Ribeirão das Neves
16 - Santa Luzia
17 - Sete Lagoas
18 - Teófilo Otôni
19 - Timóteo
20 - Uberaba
21 - Uberlândia
Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ademir Lucas - André

Quintão - Ivair Nogueira - Inácio Franco.
* - Republicado em virtude de incorreções na publicação verificada

na edição de 16/7/2008, na pág. 52, col.4.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 16/7/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Filomena Villar Bonamichi, ocorrido em 15/7/2008, em Inconfidentes.
(- Ciente. Oficie-se.)

TRANSCRIÇÃO
DISCURSO DO SR. FRANCISCO MÁRIO VIOTTI BERNARDES,

PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
PROFERIDO NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO HUMANO

FABIANO VIOTTI, NO MUNICÍPIO DE BAEPENDI, EM 28/6/2008*
Exmos. Srs. Prefeito Municipal de Baependi Dr. Cláudio Augusto de

Carvalho Rollo; Presidente da Câmara Municipal Benedito de Oliveira
Reis Filho; nobres Deputados Edmar e Leonardo Moreira, verdadeiros
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amigos de Baependi; dignas autoridades civis, militares e religiosas,
Srs. Secretários e gestores municipais, senhores e senhoras, meus
conterrâneos, vivemos em um mundo em que a complexidade da vida
dilui os laços afetivos. Um mundo de tensões sociais e políticas. A
fatalidade histórica é uma constante. Parece que um Saara em
miragens aguarda o homem de nossos dias. Temos sofrido os
contratempos. Temos sofrido os embates da vertiginosa realidade
histórica de nossos dias. Árdua tem sido nossa missão.

Mas é preciso que se diga e repita que os momentos da vida
nacional não carecem de um milagre ou de providências fora do
comum. Carecem, antes, que todos nós voltemos a cumprir as
obrigações inerentes ao nosso trabalho e as obrigações próprias da
missão que, por vocação, cada um de nós escolheu. Jamais nos
escondendo atrás de intermináveis discussões e investidas em
rompantes de vaidade. A estéril e bizantina discussão, bem como o
passageiro fulgor das manchetes, somente nos impelem a exercitar
frivolidades que fatalmente nos sufocarão no desencanto.

Imperioso recordar as palavras de Rochefoucald: “A glória dos
grandes homens deve sempre medir-se pelos meios de que se
serviram para a alcançar”.

Fabiano se valeu de seu trabalho e do amor pela profissão de
professor para atingir o ápice de sua vitoriosa carreira. Sacrificou a
família, momentos de lazer, estudou, promoveu o ensino com a
dignidade, força e combatividade dos guerreiros.

Quando trabalhamos com alegria, o esforço despendido parece não
existir. E o tempo passa sem que disso nos apercebamos. Assim,
devemos ver no trabalho uma benção, e não um castigo. Um aliado, e
não um adversário.

Se você quer chegar a algum lugar mire o alvo que deseja atingir.
Encontrará, é certo, pedras e espinhos pelo caminho. Mas, com o seu
andar firme e resoluto, os espinhos vão perdendo a força e terminam
por tombar. As pedras se afastam para lhe dar passagem. E, assim,
mais um homem terá provado que os fortes chegam aonde querem
chegar.

Destarte, prezado amigo Dr. Cláudio Rollo e nobres edis de nossa
querida e vestuta Baependi, em nome da família do saudoso e
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inesquecível Fabiano, apresentamos nossos sinceros agradecimentos
pela homenagem hoje prestada, dando seu nome a este novo
estabelecimento de ensino e lazer, perpetuando, assim, em local
adequado, o nome de um professor em sua própria casa.
Agradecemos, ainda, a presença de todos que aqui compareceram
para esta homenagem, nos versos de Nelson Rodrigues do Lago:

“Quando eu morrer hei de viver no céu./Este anseio indomável que
me invade/Há de vibrar por toda a eternidade,/Há de estender-se
como um lindo véu.../

Minha alma ungida de esplendores/há de conhecer o que a vida não
me deu;/Todo o mago infinito será meu./Os meus colegas sentirão
saudade./

Hão de dizer que as noites que passei/Sonhando com manhãs
primaveris/Que no reino dos sonhos eu fui rei./

Que a vida caprichosa não me quis,/Que só fiz versos por que
sempre amei/E até sofrendo eu souber ser feliz”.

Muito obrigado.
* - Discurso publicado em atenção a requerimento do Deputado

Leonardo Moreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE JULHO DE 2008

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.314, DE 18 DE JULHO DE 2008

Altera os arts. 4° e 5° da Resolução n° 5.214, de 2 3 de dezembro de
2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa, dispõe sobre a atualização dos débitos
oriundos da celebração de transação judicial e acordo extrajudicial de
que tratam a Resolução n° 5.216, de 12 de agosto de  2004, e o art. 5°
da Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007, e dá  outras
providências.

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

Art. 1° - O parágrafo único do art. 4° e o “caput” do art. 5° da
Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2003, pass am a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá ao primeiro

ano imediatamente anterior ao da movimentação na carreira para
obtenção da progressão ou promoção, nos termos de regulamento.

Art. 5° - Progressão é a movimentação para o padrão  de vencimento
subseqüente na carreira em uma mesma classe, a cada período
aquisitivo correspondente a um ano civil, observados os requisitos
para desenvolvimento de que trata o art. 8° desta r esolução,
os critérios fixados em regulamento e o seguinte:

I - na Classe I das carreiras de que tratam os incisos I a IV do
“caput” do art. 3° desta resolução, a movimentação do servidor se dá
para o primeiro padrão de vencimento subseqüente àquele em que
esteja posicionado na carreira, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

II - na Classe I da carreira de que trata o inciso V do “caput” do art.
3° desta resolução, a movimentação do servidor se d á para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira durante o estágio probatório, findo o qual, se declarada a
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sua estabilidade, poderá concorrer a até três padrões a partir do ano
subseqüente ao de sua estabilização, observado o último padrão de
vencimento dessa classe como limite para movimentação e o
interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação
imediatamente anterior;

III - nas Classes II, III e Especial das carreiras de que trata o art. 3°
desta resolução, a movimentação do servidor se dá para o primeiro
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado
na carreira, observado o último padrão de vencimento de cada classe
como limite para movimentação por progressão e o interstício mínimo
de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior.”.

Art. 2° - As alterações previstas no art. 1° desta resolução não se
aplicam à movimentação de que trata o art. 7° da Re solução n° 5.214,
de 2003.

Art. 3° - Ao servidor que, na data de publicação de sta resolução,
esteja posicionado na Classe III ou na Classe Especial da carreira
relativa ao cargo do qual é titular, ficam asseguradas as seguintes
regras de transição:

I - o servidor posicionado na Classe III poderá concorrer, em 1° de
janeiro de 2009, à progressão, contando como período aquisitivo o
ano de 2008 ou um ano anterior a esse que integre o período
aquisitivo previsto no parágrafo único do art. 10 da Deliberação da
Mesa n° 2.348, de 17 de novembro de 2004, e que não  tenha sido
computado para fins de desenvolvimento na carreira;

II - o servidor posicionado na Classe Especial poderá concorrer, em
1° de janeiro de 2009, à progressão, contando como período aquisitivo
o ano de 2008 ou um ano anterior a esse que integre o período
aquisitivo previsto no parágrafo único do art. 11 da Deliberação da
Mesa n° 2.348, de 2004, e que não tenha sido comput ado para fins de
desenvolvimento na carreira.

Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo depende do
cumprimento pelo servidor das exigências para desenvolvimento na
carreira de que trata o art. 8° da Resolução n° 5.2 14, de 2003, em
qualquer dos anos considerados para obtenção da progressão em 1°
de janeiro de 2009, desprezando-se os anos não computados e
observado o último padrão de vencimento da respectiva classe como
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limite para a movimentação de que trata este artigo.
Art. 4° - O titular de cargo das carreiras prevista s nos incisos I ou III

do “caput” do art. 3° da Resolução n° 5.214, de 200 3, poderá optar
pelo seu reposicionamento, com o mesmo padrão de vencimento, nas
carreiras previstas, respectivamente, nos incisos II ou IV do mesmo
artigo, de forma expressa e irretratável, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O disposto no § 2° do art. 3° da Resolução n°
5.214, de 2003, não se aplica ao reposicionamento de que trata o
“caput” deste artigo.

Art. 5° - O disposto nos arts. 1° a 4° desta resolu ção aplica-se, no
que couber, ao servidor de que trata o art. 5° da R esolução n° 5.105,
de 26 de setembro de 1991.

Art. 6° - Os débitos oriundos da celebração de tran sação judicial e
acordo extrajudicial de que tratam a Resolução n° 5 .216, de 12 de
agosto de 2004, e o art. 5° da Resolução n° 5.305, de 22 de junho de
2007, passam a ser atualizados, a partir do mês de competência em
que se fez devida cada parcela, nos termos dos arts. 7° a 11 desta
resolução.

Art. 7° - Para fins do disposto no inciso II do “ca put” do art. 2° e no
parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 5.216, d e 2004, e no § 2°
do art. 5° da Resolução n° 5.305, de 2007, se a var iação mensal da
Tabela de Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais verificada nos meses de
atualização do débito for maior que 0,25% (zero vírgula vinte e cinco
por cento), aplicar-se-á, no cálculo da atualização do saldo devedor
correspondente ao mês dessa ocorrência, a variação mensal
constante nessa tabela, em substituição ao índice de 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento).

Art. 8° - No mês de liquidação da totalidade do déb ito de que trata o
art. 3° da Resolução n° 5.216, de 2004, ou o art. 5 ° da Resolução n°
5.305, de 2007, não se aplica o disposto no art. 7° desta resolução,
devendo-se utilizar, para fins de atualização do saldo devedor, no dia
1° desse mês, o índice de 0,25% (zero vírgula vinte  e cinco por cento).

Art. 9° - O débito apurado mediante a aplicação da Tabela de
Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, na forma prevista nos arts. 7° e 8° desta
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resolução, será quitado em parcelas mensais de valor fixado pelos
Ordenadores de Despesa conforme a disponibilidade financeira e
orçamentária da Assembléia Legislativa, observado o seguinte:

I - o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e a
contribuição previdenciária do segurado do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS - incidentes, a partir de 1° d e janeiro de 2008,
sobre o valor das parcelas mensais do saldo devedor a que se
referem os arts. 7° e 8° desta resolução, a Resoluç ão n° 5.216, de
2004, e o art. 5° da Resolução n° 5.305, de 2007, s erão
prioritariamente deduzidos do débito de que trata o “caput” deste
artigo;

II - o pagamento do valor líquido decorrente do débito de que trata o
“caput” deste artigo em crédito bancário nominal ao interessado terá
início no mês de janeiro de 2009;

III - é vedado o pagamento do débito de que trata o “caput” deste
artigo a interessado que não tenha celebrado a transação ou o acordo
de que tratam a Resolução n° 5.216, de 2004, ou o a rt. 5° da
Resolução n° 5.305, de 2007.

§ 1° - O valor bruto da parcela mensal do pagamento  de que trata o
inciso II do “caput” deste artigo será o mesmo para todos os
interessados que tenham celebrado a transação ou o acordo de que
tratam a Resolução n° 5.216, de 2004, ou o art. 5° da Resolução n°
5.305, de 2007, salvo o pagamento de saldo devedor de valor inferior
ao da parcela mensal fixada.

§ 2° - Na hipótese de ex-servidor ou de sucessor le gal que tenha
celebrado a transação ou o acordo nos termos da Resolução n° 5.216,
de 2004, ou do art. 5° da Resolução n° 5.305, de 20 07, e que não
esteja percebendo parcela decorrente dessa celebração no mês da
data de publicação desta resolução, o pagamento de que trata o inciso
II do “caput” deste artigo ficará condicionado a requerimento do
interessado contendo os dados bancários para crédito.

§ 3° - Quando se tratar de sucessor legal, deverá s er anexado ao
requerimento de que trata o § 2° o alvará judicial ou cópia autenticada
do formal de partilha.

§ 4° - O imposto e a contribuição de que trata o in ciso I do “caput”
deste artigo incidirão sobre o valor das parcelas mensais decorrentes
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do saldo devedor relativo:
I - ao débito de que tratam a Resolução n° 5.216, d e 2004, e o art. 5°

da Resolução n° 5.305, de 2007, existente em 1° de janeiro de 2008;
II - ao débito de que trata a atualização prevista nos arts. 7° e 8°

desta resolução.
Art. 10 - No pagamento dos débitos de que tratam os arts. 7° e 8°

desta resolução, a Resolução n° 5.216, de 2004, e o  art. 5° da
Resolução n° 5.305, de 2007, não se aplica o dispos to:

I - na Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004, quando o
mês de competência em que se fez devida cada parcela do débito
seja anterior à data de publicação da Lei Complementar n° 77, de
2004;

II - no art. 37 da Lei Complementar n° 64, de 25 de  março de 2002, e
na extinta Conta Financeira Previdenciária - Confip -, quando o mês
de competência em que se fez devida cada parcela do débito seja
anterior ao mês subseqüente ao do término da contagem dos noventa
dias da data de publicação da Lei Complementar n° 6 4, de 2002.

Art. 11 - A transação judicial e o acordo extrajudicial de que tratam a
Resolução n° 5.216, de 2004, e o art. 5° da Resoluç ão n° 5.305, de
2007, poderão ser firmados até a data fixada em regulamento da
Assembléia Legislativa.

Art. 12 - Ficam revogados os arts. 8° e 12 da Resol ução n° 5.216, de
2004, o § 3° do art. 5° e o art. 7° da Resolução n°  5.305, de 2007.

Art. 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de julho de

2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.315, DE 18 DE JULHO DE 2008
Altera os arts. 3° e 7° da Resolução n° 5.195, de 4  de julho de 2000,

que estabelece condições para a realização de concurso público e
dispõe sobre o Curso de  Formação  Introdutória  à  Carreira do
Servidor da Assembléia Legislativa - CFAL -, e dá outra providência.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Os arts. 3° e 7° da Resolução n° 5.195, d e 4 de julho de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° - O concurso será homologado no prazo de a té noventa dias

contados da publicação do resultado final, observada a legislação
eleitoral vigente.

§ 1° - Nos concursos realizados em mais de uma etap a, nos termos
de edital, será observado o prazo máximo de trinta dias úteis entre a
publicação do resultado definitivo de uma etapa e a realização da
subseqüente.

§ 2° - Em caso de descumprimento de prazo previsto neste artigo, o
candidato poderá representar à Mesa da Assembléia, que determinará
a apuração de responsabilidade.

§ 3° - Os prazos previstos neste artigo podem ser s uspensos por ato
da Mesa da Assembléia na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior ou de decisão judicial que impeça a realização tempestiva da
etapa do concurso.

(...)
Art. 7° - O servidor aprovado em concurso público e  nomeado para

cargo de provimento efetivo submeter-se-á, depois de empossado, ao
Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL -, a ser ministrado pela Escola do Legislativo, nas
condições estabelecidas em regulamento.”.

Art. 2° - Ficam revogados os arts. 8° a 15 da Resol ução n° 5.195, de
2000.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de julho de

2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2008
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Presidência dos Deputados Doutor Viana, Tiago Ulisses e Domingos
Sávio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso da Deputada Ana Maria Resende;
aprovação - Correspondência: Ofício nº 19/2008, do Governador do
Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.638 e 2.639/2008 - Requerimentos nºs 2.734 a
2.742/2008 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Turismo, de Meio Ambiente e de Política Agropecuária e dos
Deputados Almir Paraca (2) e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Lafayette de Andrada, Eros
Biondini, Almir Paraca, Getúlio Neiva e Luiz Tadeu Leite - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimento nº 219/2007; renovação da votação do Substitutivo nº
1; aprovação - Requerimento nº 244/2007; aprovação com a Emenda
nº 1 - Requerimento nº 249/2007; aprovação - Requerimento nº
250/2007; aprovação - Requerimento nº 252/2007; aprovação -
Requerimento nº 273/2007; aprovação - Requerimento nº 320/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 450/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 451/2007;
aprovação - Requerimento nº 524/2007; aprovação - Requerimento nº
1.131/2007; aprovação - Requerimento nº 2.422/2008; aprovação -
Requerimento nº 2.458/2008; aprovação - Requerimento nº
2.543/2008; aprovação - Inexistência de quórum para votação -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Questão de ordem - Requerimento do
Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Weliton
Prado - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -



1493

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - 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 - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Vanderlei Jangrossi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, a ata lida retrata

fielmente o que aconteceu hoje, pela manhã. Aproveito a oportunidade
para falar que a elaboração da lei orçamentária, aprovada por esta
Casa, com certeza nos remeterá a uma Minas Gerais mais próspera.
Esta lei, que nos foi enviada pelo governo, foi aprovada, graças à
relatoria do Deputado Sebastião Helvécio, de forma mais primorosa
do que a que apresentava quando nos chegou. Gostaria de falar
também sobre o Projeto de Lei Complementar nº 26, que também foi
votado hoje, graças a Deus. Por meio dele, reestruturamos o Poder
Judiciário em Minas Gerais. Em 1997, conseguimos uma vara para o
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Norte de Minas, para Francisco Sá, e que Curral de Dentro passasse
a pertencer a Taiobeiras, e não a Pedra Azul. Essa mudança é
significativa, porque Curral de Dentro tem pouca comunicação com
Pedra Azul. Gostaria de deixar registrado que conseguimos que
fossem criadas quatro varas em Montes Claros. Uma das varas tratará
da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em Rio Pardo,
haverá uma vara. O Norte de Minas precisa ainda de mais varas e de
mais comarcas, para que haja mais segurança. Termino
parabenizando o Deputado Alberto Pinto Coelho e o Deputado Doutor
Viana, que tem conduzido com maestria, com segurança e com
harmonia esta Casa. Gostaria ainda, Deputado Doutor Viana, de
cumprimentar o Sr. José Geraldo e o Sr. Eduardo e toda a sua equipe.
Os dois brilharam pela sensibilidade, pela competência, pela harmonia
e pela amizade que demonstraram para com todos desta Casa. Tenho
certeza de que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por sua
equipe, faz inveja e é modelo para todas as outras Casas Legislativas
do Brasil. Gostaria de reafirmar que o Norte de Minas precisa de
novas comarcas e varas e, daqui a dois ou três anos, estaremos
articulando sua criação. Outra coisa importante é que precisamos
reduzir de 130 mil para até 100 mil, Deputado Lafayette de Andrada,
para que o Norte de Minas possa ter segunda entrância, que
atualmente há exclusivamente em Montes Claros. Se considerarmos
que o Norte de Minas é praticamente a metade de Minas Gerais,
verificaremos a injustiça que se comete com essa região. Se
passarmos uma régua em Belo Horizonte e considerarmos, no Norte
de Minas, o que vai acima de Capital, verificaremos que temos uma
única entrância. Precisamos com certeza de baixar de 130 mil para
100 mil para podermos ter no Norte de Minas mais segundas
entrâncias, para possibilitar um Judiciário mais forte e eficiente e fazer
justiça, realmente, com o Norte do Estado. Muito obrigada, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Correspondência
- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
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OFÍCIO Nº 19/2008
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que

estará ausente do Estado no período de 17 a 22/7/2008, em viagem
de caráter particular ao exterior, custeada com recursos próprios,
portanto, sem ônus para o erário.

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 2.638/2008
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Elo,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Não

Governamental Elo, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Organização Não Governamental Elo é uma pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em
10/1/2003, que tem por escopo promover a educação, a proteção, a
preservação e a conservação do meio ambiente.

O estatuto da associação apresenta as finalidades estatutárias
seguintes: criação e manutenção de projetos ambientais,
desenvolvimento de ações da Agenda 21 brasileira e local, difusão da
preservação ambiental e cultural, desenvolvimento local integrado e
sustentável, geração de renda, defesa de direitos coletivos e difusos,
modernização das entidades locais, incentivo a projetos de música,
teatro, dança, crescimento cultural, edição de jornais, projeto
esportivo, fortalecimento da atuação em redes de organizações
sociais, trabalhos em comitês de bacias hidrográficas,
desenvolvimento social e educação social.

A Constituição da República atribui ao poder público e à sociedade a
responsabilidade de defender, promover e preservar o meio ambiente.
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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 2.639/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educativa

Coronel Murtense de Radiodifusão - Ascomecom -, com sede no
Município de Coronel Murta.

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

Comunitária Educativa Coronel Murtense de Radiodifusão -
Ascomecom -, com sede no Município de Coronel Murta.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Com a finalidade de defender a democratização da

comunicação e da informação, foi criada, no Município de Coronel
Murta, a Associação Comunitária Educativa Coronel Murtense de
Radiodifusão, entidade sem fins lucrativos, de radiodifusão
comunitária e de difusão cultural de organizações populares de apoio
às ações solidárias e cooperativas e de organizações dedicadas a
serviços comunitário.

Essa iniciativa representa a mobilização da comunidade pela
radiodifusão comunitária educativa, voltada para a defesa dos
interesses, dos objetivos de desenvolvimento e de consolidação da
cidadania, com a participação popular no processo de comunicação.

Cabe ressaltar que a Associação recebeu autorização de uso de
radiofreqüência da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –,
por meio do Ato nº 53.455, de 7/10/2005.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à referida Associação o
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título de utilidade pública.
- 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 2.734/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Comarca de Curvelo pela
obtenção do melhor resultado, entre as comarcas de segunda
entrância, na Semana da Conciliação - 2007. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.735/2008, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
enviado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de
informações sobre a situação, no Ministério Público, das
representações protocoladas pelo Sindicato dos Técnicos em
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais -
Sinffaz - a respeito da existência de servidores não concursados ou
cedidos por administrações municipais no exercício de funções
exclusivas dos Gestores Fazendários nas administrações fazendárias.
(- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.736/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja enviado ao Governador do Estado pedido de providências
com vistas à constituição de grupo de trabalho, com participação das
Prefeituras de Belo Horizonte e Sabará, do governo estadual e de dois
representantes das comunidades afetadas, para agilizar a
implementação do projeto de transposição da linha férrea da Ferrovia
Centro-Atlântica, da Vale do Rio Doce, na região Leste de Belo
Horizonte. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.737/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
providências para a elaboração do plano diretor da Bacia do Rio
Sapucaí, em parceria com o Comitê Gestor da Bacia, antes da
execução do projeto de contenção de enchentes.

Nº 2.738/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja encaminhado ao Governador do Estado e à Copasa-MG
pedido de providências para o envio do projeto de barragens da Bacia
do Rio Sapucaí aos órgãos que menciona, para análise detalhada,
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antes de sua execução.
Nº 2.739/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que

solicita seja enviado ao Governador do Estado e à Copasa-MG pedido
de providências para o planejamento detalhado da indenização e
reassentamento das famílias a serem atingidas pelo projeto de
barragens da Bacia do Rio Sapucaí, dando-lhes a oportunidade de se
manifestarem em audiências públicas amplamente divulgadas.

Nº 2.740/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja enviado ao Governador do Estado e à Copasa-MG pedido
de providências para que sejam recebidas, analisadas e consideradas
todas as sugestões apresentadas em relação ao projeto de contenção
de enchentes na Bacia do Rio Sapucaí. (- Distribuídos à Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 2.741/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para o
asfaltamento e a extensão, em cerca de 8km, do trecho da BR-135
que liga os Municípios de Francisco Dumont e Engenheiro Navarro.

Nº 2.742/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do
DER-MG pedido de providências para o asfaltamento e a extensão,
em cerca de 8km, do trecho da BR - 135 que liga os Municípios de
Francisco Dumont e Engenheiro Navarro.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Meio Ambiente e de Política Agropecuária e dos
Deputados Almir Paraca (2) e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, Srs. Deputados e amigos que me ouvem pela TV Assembléia;
uma breve palavra no encerramento dos nossos trabalhos. Estamos
hoje na última sessão ordinária legislativa deste semestre. Estamos
entrando agora no recesso parlamentar até o princípio de agosto. Eu
não poderia deixar de subir a esta tribuna para pontuar alguns
avanços conquistados pelo governo de Minas através da progressista
administração de nosso Governador Aécio Neves.
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Ontem, subiu a esta tribuna o eminente Deputado Sávio Souza
Cruz, que fez algumas considerações sobre a sucessão na Capital
mineira e teceu algumas críticas ao apoiamento que vários partidos
vêm trazendo ao governo de Minas. É imperioso dizer que o apoio que
o Governador Aécio Neves conseguiu conquistar nos partidos da
base, formando uma ampla maioria na Assembléia Legislativa, foi
fruto do imenso trabalho e da sensibilidade que os parlamentares e os
demais partidos tiveram com o intenso progresso trazido a Minas
Gerais, jamais visto antes na história do País.

Minas Gerais cresce hoje o dobro da média nacional em
absolutamente todos os itens. Estamos à frente de todos os Estados.
Estamos o dobro do governo federal e da média dos Estados no
crescimento da agricultura, na exportação, na geração de renda e de
emprego. Os índices de violência estão diminuindo em Minas Gerais e
na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Pasmem V. Exas.: enquanto em todo o País o tema mais discutido é
o crescimento da violência nas grandes cidades, a violência diminuiu
na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em todo o Estado! Os
índices são oficiais, são índices de institutos não vinculados ao
governo, os quais mostram de maneira contundente que o esforço
feito pelo governo de Minas em prol da segurança do cidadão mineiro
tem surtido efeito. Minas é o Estado que mais investe em segurança,
e os frutos estão aí.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso lembrar que são ações
como essa que motivam os partidos da base a apoiar o Governador
Aécio Neves, e o fazem com orgulho, vão para o interior e dizem com
orgulho: “Sou Deputado da base do Governador Aécio Neves, porque
nunca um Governador fez o que está sendo feito no Estado de Minas
Gerais”.

Todos já sabem, mas é importante recordar o Proacesso, uma
medida destemida do Governador que está ligando, por asfalto, todos
os Municípios de Minas Gerais. Isso era um choro, era uma
reivindicação de mais de 50 anos. E é o Governador Aécio Neves que
está fazendo. Ainda há o programa que está ligando, por telefonia
celular, absolutamente todos os Municípios de Minas Gerais, em
parceria com as empresas de telefonia móvel. Essa é uma conquista
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de poucos Estados que está ocorrendo graças ao Governador Aécio
Neves, graças à sua sensibilidade para ver as dificuldades do homem
do campo, dos Municípios mais pobres e menos favorecidos. O
governo de Minas está fazendo, tranqüilamente, pelo menos uma obra
em todos os 853 Municípios.

Cito aqui, para recordação, o esforço que vem sendo feito na
educação e o salto de qualidade que conseguimos conquistar nesse
setor. Minas Gerais foi o primeiro Estado a implementar o ensino
básico de nove anos; Minas Gerais foi o primeiro Estado a distribuir
livros didáticos de todas as disciplinas para o ensino médio. Minas
aponta o caminho da educação. Vários Estados querem copiar o
exemplo mineiro, e alguns estão copiando. Mas Minas aponta o
caminho. Por isso cresce o dobro dos outros Estados em todos os
setores.

Sr. Presidente, quero lembrar aqui também a ação do Estado na
saúde. Nunca se investiu tanto na saúde em Minas Gerais. Nenhum
Estado do Brasil investe tanto no Programa Saúde da Família como
Minas. Para que os telespectadores tenham noção, todas as políticas
públicas implementadas em Minas Gerais são sempre mais caras, de
maior envergadura do que nos outros Estados, porque Minas tem o
dobro de Municípios. Falarei sobre um caso do qual todos se
recordarão: há dois anos, o Governador Aécio Neves doou uma
ambulância para cada Município; depois, doou outras. Na primeira
etapa, foram adquiridas mais de 400 ambulâncias. Houve briga entre
os Prefeitos para saber quem receberia as primeiras unidades, que
foram distribuídas de acordo com índices técnicos. O fato é que todos
receberam suas ambulâncias.

Façamos uma comparação: o Rio de Janeiro é um Estado que tem
92 Municípios. Se essas 400 ambulâncias adquiridas pelo governo de
Minas tivessem sido distribuídas no Rio de Janeiro, cada Município
receberia quatro unidades. E no primeiro momento, em Minas Gerais,
nem a metade as estava recebendo. Isso demonstra o gigantismo e o
esforço da gestão publica para atender a todos os Municípios e a todo
o Estado de Minas Gerais. Isso também acontece na educação e na
segurança, enfim, em todas as áreas.

Maior ainda é a importância desses atos feitos em Minas Gerais,
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porque, se eles fossem feitos em outros Estados, isso seria muito
mais fácil. Aqui, em Minas, tudo é mais difícil.

Sobre o programa de iluminação Luz para Todos, Minas Gerais já
investiu mais de R$160.000.000,00. O que foi esticado de cabo para
levar a luz aos rincões de Minas, às regiões da zona rural, e aos
pequenos Municípios, é o equivalente a quatro voltas na Terra. É por
isso que, em Minas, tudo é mais difícil e caro, mas isso não intimida o
nosso Governador que, de maneira intrépida e destemida, executa os
programas que precisam ser feitos, e faz isso com sucesso. Em Minas
os programas que se iniciam têm data, hora, e recursos para começar
e para terminar. Aqui não se inicia nenhuma obra em véspera de
campanha, para fazer a inauguração do início de uma obra, como
pedra fundamental, apenas para dizer, por exemplo, que estamos
iniciando a inauguração de um novo hospital. As obras em Minas
Gerais que se iniciam têm recursos e data para serem concluídas, e
elas o são nas datas marcadas. Daí o sucesso da administração Aécio
Neves.

Por isso os partidos da base aliada apóiam, com muito orgulho, o
governo Aécio Neves; e também é por isso que os parlamentares dos
partidos da base aliada vão para o interior e estufam o peito para dizer
que estão com o Governador Aécio Neves, porque o Aécio conhece
os problemas de Minas e trabalha para solucioná-los.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui, de maneira respeitosa,
discordar das palavras do eminente Deputado Sávio Souza Cruz, que
aqui esteve ontem para fazer críticas ao governo de Minas. Talvez o
Deputado Sávio Souza Cruz não conheça esses números ou não
saiba o que está acontecendo em Minas Gerais, ou seja, esse
verdadeiro terremoto de obras que está havendo aqui. Minas Gerais
está estremecendo de tantas obras, de tanto investimento, de tanto
progresso, e de tanto desenvolvimento como nunca visto na história
deste Estado.

Termino minhas palavras parabenizando o nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho pela maneira serena e inteligente com
que tem conduzido os trabalhos nesta Casa.

Concedo aparte à eminente Deputada Ana Maria Resende, nossa
valorosa representante do Norte de Minas.
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A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Deputado, gostaria de
fazer de suas palavras as minhas. Como representante do Norte de
Minas, quero ser testemunha viva do trabalho que o Governador Aécio
Neves vem fazendo em Minas Gerais e, em especial, no Norte de
Minas. Lembro-me de quando ele assumiu o governo de Minas e
disse que, se terminasse os quatro anos de mandato sentindo e
percebendo uma mudança substancial no Norte de Minas e no
Jequitinhonha, ficaria muito alegre e feliz. Ele terminou os quatro anos
e encontrou o Norte de Minas e o Jequitinhonha de uma maneira
realmente diferente, uma vez que hoje são regiões preparadas para o
progresso. E agora, com certeza, o nosso Governador vai terminar os
próximos quatro anos, e não só ele, mas também todos nós do Norte
e do Jequitinhonha, agradecendo a Deus por nos ter dado um
Governador que enxergou essas regiões historicamente esquecidas
pelos demais governantes. No entanto agora essas regiões foram
transformadas e já conhecem os resultados de uma administração
comprometida e vitoriosa para todos.

Termino parabenizando V. Exa. e dizendo que a voz que falar algo
diferente sobre essa administração está querendo jogar com a platéia
ou enganar o nosso eleitorado mineiro. Muito obrigada pelo aparte.

O Deputado Lafayette de Andrada - Agradeço à eminente Deputada
Ana Maria Resende, nossa valorosa Deputada de Montes Claros, que
defende, com mão de ferro e com muito empenho, o Norte de Minas.

Apenas para concluir, Sr. Presidente, gostaria de mostrar que o
choque de gestão desenvolvido pela equipe do Governador Aécio
Neves tem um foco, e a grande dificuldade que os governos têm é
justamente definir as muitas necessidades, visto que os recursos não
são tão grandes assim. Mas o governo de Minas elegeu as suas
prioridades e trabalha com elas. Darei um pequeno exemplo para que
as pessoas entendam. O governo de Minas elegeu o que chamou de
áreas de resultado, que são 11 áreas: segurança pública, saúde, e
outras mais. Além disso, todas as secretarias e todos os órgãos
trabalham em conjunto para atingir determinada área de resultado.
Por exemplo, na área da segurança, por que conseguimos tantos
avanços? Porque todas as secretarias trabalham para atingir essa
área de resultado. Obviamente a Secretaria de Segurança Pública e
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Defesa Social é a que mais investe na capacitação, no reequipamento
e na inteligência das polícias, mas todas as demais secretarias
também trabalham para atingir esse fim.

Por exemplo, a Secretaria de Educação criou e ampliou o programa
de escola por tempo integral porque as crianças ficam na escola em
vez de ficar na vadiagem, nos sinais, roubando e fazendo outras
coisas. A Secretaria de Educação trabalha para diminuir a violência. A
Secretaria de Esportes ilumina os campos de futebol nas favelas e os
campinhos nos rincões, para que as crianças fiquem brincando até
mais tarde, em vez de ficar na vadiagem. Assim, todas as Secretarias
trabalham de maneira coordenada para atingir o mesmo fim. Isso
acontece em todos os focos. Minas Gerais elegeu os seus focos,
identificou os maiores problemas e fez com que todas as Secretarias
trabalhassem de maneira integrada para atingir determinado
problema.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo
trabalho realizado nesta Casa e até concordo com a avaliação que
faz. Mas tenho trazido a público, repetidamente, uma ação importante
do Estado que alcança parte significativa do território onde militamos,
a qual diz respeito à Fundação Caio Martins. Trata-se de um exemplo
em que essa integração e articulação das ações das Secretarias
precisam manifestar-se. As próprias ações da Secretaria de Esportes
e da Juventude, onde está alocada a Fundação Caio Martins, não
chegam às unidades da Fundação, pelo menos não chegam de forma
organizada e articulada. Portanto, solicito o apoio do nobre Deputado
nessa causa, que é muito importante para nossa região. Seis
unidades da Fundação fazem um trabalho belíssimo, apesar da
dificuldade estrutural e da necessidade fundamental de atualização da
metodologia, pois há 60 anos a entidade trabalha praticamente com a
mesma metodologia, que vem dando bons resultados, mas precisa ser
adequada. Obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - A Fundação Caio Martins tem
um carinho todo especial do governo de Minas e está sendo
reestruturada para trabalhar com mais êxito e atender, como deve, o
povo mineiro.

Para concluir, ressalto que Minas Gerais deve agradecer muito a
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eleição, pela segunda vez consecutiva, do Governador Aécio Neves,
pois ele tem levado o Estado a um progresso acima da média
nacional. Oxalá vejamos nosso Governador na Presidência da
República para fazer no Brasil o que fez em Minas. Obrigado e
felicidades no recesso parlamentar.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, o

Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, colegas Deputados,

servidores da Casa, amigos das galerias e telespectadores da TV
Assembléia, a TV Assembléia tem-se tornado, cada vez mais, o canal
de interação do povo com seus representantes. Particularmente, sou
admirador da TV Assembléia e recebo muito retorno dos seus
telespectadores a respeito do nosso trabalho na Casa. Isso
engrandece nossa atividade parlamentar e a torna mais eficaz.

As pessoas precisam saber o que acontece aqui até para se
sentirem representadas e respondidas em seus questionamentos.
Quantos importantes projetos de lei propostos pelos Deputados nos
chegaram por sugestão da população? Isso é muito importante. Fico
feliz quando recebo em meu gabinete a sugestão de algum projeto de
lei e, discutindo com a assessoria política e pesquisando sobre o
tema, percebo que podemos avançar com esse projeto sugerido pela
população por meio de “e-mail” ou telefonema, o qual acaba
transformando-se numa lei aplicável.

Falando em lei aplicável, Doutor Viana, estou muito feliz em ver
aprovado, em 2o turno, mais um projeto de lei de minha autoria: o
Projeto de Lei no 17/2007, que trata da afixação do calendário de
vacinas infantis em todos os hospitais e centros de saúde da rede
pública estadual. Também por sugestão e a pedido da população,
com muito gosto elaborei e apresentei esse projeto, que entrou em
tramitação e foi aprovado em 1o e 2o turnos. Trata de prevenção e
informação, que é do que mais precisamos, pois, prevenindo as
doenças infantis e informando as famílias, sobretudo as mais
carentes, com a afixação nos hospitais da rede pública estadual das
tabelas de vacinação, certamente reduziremos muito o acometimento
de doenças e suas conseqüências, entre elas, pensando no
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orçamento do Estado, os próprios custos e gastos do Estado para
atender a multidão que hoje vai aos postos de saúde, centros de
atendimento e hospitais públicos, levando as crianças doentes.
Acreditamos que o Projeto de Lei no 17/2007, tendo sido aprovado em
2o turno, será rapidamente sancionado pelo nosso querido
Governador Aécio Neves. Após promulgado e editado, veremos que
ele é de fácil regulamentação e grande aplicabilidade. O Deputado
Doutor Viana, que preside esta reunião e também é dessa área,
alegra-se comigo, certamente. Aproveito para agradecer aos nobres
pares o fato de terem aplaudido o Projeto de Lei no 17/2007, que trata
das nossas crianças, o qual - estou certo - será de muita eficácia e
aplicabilidade.

Quero ainda aproveitar a oportunidade, Doutor Viana, para dizer
que, no próximo dia 25, teremos a formatura da 10a turma de pós-
graduação, no curso de especialização em Poder Legislativo, da
Escola do Legislativo com o IEC PUC Minas. Tenho a alegria de fazer
parte dessa turma. Isso me honra e me emociona, assim como me
emociona a presença, neste Plenário, acompanhando nossas
palavras, do Sr. Alaor, Diretor da Escola do Legislativo. Logo que fui
eleito, fazendo um exame de consciência e uma autocrítica, constatei
que, formado em medicina veterinária, e não sendo das áreas de
economia, administração pública e nem mesmo do direito, era preciso
formar-me, Deputado Hely Tarqüínio.

Como me disse o Senador Pedro Simon, uma grande referência não
só no PMDB mas em âmbito nacional e que estará aqui em poucos
dias, além de informação, precisamos de formação. Inscrevi-me no
curso de Poder Legislativo, na Escola do Legislativo, e estamos
terminando o quarto módulo. Esse curso, para mim, foi uma grande
surpresa em termos de qualidade, de formação.

Deputado Doutor Viana, neste último dia de trabalho do primeiro
semestre, antes do recesso, quero parabenizar a Assembléia
Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, tão bem conduzida pelo
Sr. Alaor, que foi colega, está sendo colega e é aluno da 10ª turma de
Poder Legislativo. Caminhamos juntos esses dois anos. A Escola do
Legislativo e os cursos que tem ministrado são referências para o
Brasil inteiro. Temos recebido pessoas de outros lugares - na nossa
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turma mesmo, há alunos do Rio de Janeiro -, pessoas que vêm a
Minas Gerais por causa da qualidade da Escola do Legislativo, do seu
corpo técnico e dos servidores desta Casa. Parece que sou o primeiro
parlamentar a ter oportunidade de fazer esse curso durante o
mandato. Parabenizo a Escola do Legislativo e o Alaor.

Tomo a liberdade de ler o nome dos professores que ministraram as
matérias: Teoria da Democracia, Sra. Maria de Fátima Junho
Anastasia; Direito Constitucional, Prof. Guilherme Wagner Ribeiro;
Panorama da Política Brasileira, Prof. Eduardo Meira Zauli; Legislativo
Comparado, Prof. Fabiano Guilherme Mendes Santos; História do
Legislativo no Brasil, Profª. Rosinethe Monteiro Soares - quero
ressaltar, Deputado Doutor Viana, ser ela uma das primeiras
assessoras parlamentares da Câmara dos Deputados, que veio de
Brasília e é excelente professora, um fenômeno de conhecimento;
Organização e Processo Legislativos, Profª. Natália de Miranda Freire
e Prof. Antônio Geraldo Pinto; Relacionamento Executivo-Legislativo,
acabamos de ter a matéria com a Profª. Magna Maria Inácio, da
UFMG; Relacionamento Ministério Público, Poder Judiciário e
Legislativo, Profª. Maria Emília Naves Nunes; Representação de
Interesses e o Legislativo, Profª. Maria de Fátima Junho Anastasia;
Comunicação Política e Ética, Prof. Luís Aureliano Gama de Andrade,
coordenador do nosso curso; Sistemas Eleitorais e Partidários, Prof.
Carlos Ranulfo Félix de Melo; Legislativo e Políticas Públicas, Prof.
Luís Aureliano Gama de Andrade; e Metodologia de Pesquisa
Científica, Prof. Luiz Alberto Oliveira Gonçalves.

Sr. Presidente, queria parabenizar, mais uma vez, a Escola do
Legislativo, seus professores, funcionários, assessores, servidores,
que realmente nos deram embasamento. Sendo novato nesta Casa,
eu praticamente não sabia nada de Regimento Interno, e tivemos uma
aula de altíssimo nível. E tantas outras matérias fundamentais para
quem quer exercer um mandato e não tem uma trajetória longa foram
ministradas, com toda a maestria, pelos nossos queridos professores.
Sinto-me realizado, e, no dia 25, teremos a nossa formatura.

Queria externar que tive uma alegria maior ainda porque o nosso
querido Vice-Governador, Prof. Anastasia, aceitou o convite para me
orientar na monografia.
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Então se acumulam muitas alegrias neste primeiro semestre na
Assembléia. Fico muito feliz com os nobres Deputados, que, mais
uma vez, não pouparam esforços para nos orientar. Toda a nossa
formação visa contribuir mais para o nosso Estado e os nossos
Municípios. O nosso Brasil termina ganhando com isso. Portanto
quero deixar aqui louvores à Escola do Legislativo, a esse curso que
foi ministrado com tanta excelência. A escola torna-se referência -
aliás, terminamos obtendo também esse mérito indiretamente.

Com esse registro, já digo o tema da minha monografia. Como Vice-
Presidente da Comissão de Participação Popular, desde o início me
encantou muito a possibilidade de realizarmos audiências públicas.
Essa Comissão foi criada em 2003. Certamente, a partir daí, fez com
que crescesse a participação popular e que vários segmentos e
setores da sociedade viessem aqui, à Casa do povo, debater e discutir
assuntos de seu interesse. Pesquisamos e trocamos idéia com o Alaor
e com os professores. O que queremos desenvolver na nossa
monografia, Sr. Presidente, é a ação e a importância da participação
popular na tramitação dos projetos de lei - aliás, durante a tramitação,
por meio de reuniões especiais, audiências públicas, seminários -,
para que sejam elaboradas leis mais aplicáveis, autênticas e que
realmente emanem do coração do povo. Isso dá legitimidade ao
Estado Democrático de Direito, no qual buscamos que o destinatário
das políticas públicas seja também o co-autor dessas regras, normas
e leis.

Deputado Doutor Viana, tentaremos estudar e pesquisar sobre isso.
Gostaria de agradecer a V. Exa., que presidiu a maioria das reuniões -
aliás, muitas reuniões - com o nosso querido Presidente Alberto Pinto
Coelho; ao Deputado Hely Tarqüínio, que, para nós, também é hoje
uma grande referência de conhecimento, um conhecimento generoso,
que transpira para os demais Deputados; aos Deputados Vanderlei
Miranda, Domingos Sávio, Sargento Rodrigues, Almir Paraca, e à
Deputada Ana Maria Resende, que aqui estão; ao nosso querido
Deputado Getúlio Neiva, que em breve contará com minha presença
em Teófilo Otôni; e aos demais Deputados.

Finalizamos este semestre. Todavia ainda vou até sexta-feira, dia
25, pois, na Escola do Legislativo, temos uma intensa grade de
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programação. Há muitas aulas concentradas. No dia 25, teremos
também a nossa formatura.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao caro Deputado Getúlio
Neiva, se a Presidência assim permitir.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Esta Presidência permite,
pois é muito tranqüila. O Deputado Doutor Viana é companheiro das
horas mais difíceis. Deputado Eros Biondini, queria dar-lhe um forte
abraço em razão dos novos desafios que V. Exa. enfrenta agora pelas
ruas de Belo Horizonte, tentando pôr-se como Vice-Prefeito numa
chapa do PMDB. Belo Horizonte precisa respirar novos ares. Gostaria
de cumprimentá-lo pela ousadia e agradecer a Deus por ter permitido
que ficássemos amigos na Assembléia. Muito obrigado por estar aqui
conosco. Se Deus quiser, os caminhos se abrirão para você. Um
abraço.

O Deputado Eros Biondini - Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva
pelas palavras de carinho. Quero também registrar aqui, com a
presença do Deputado Célio Moreira, meu querido amigo, essa nossa
luta que travamos em defesa da vida. Tivemos muitas vitórias.
Todavia, infelizmente, hoje as células-tronco congeladas estão
liberadas para serem utilizadas. Lamentamos isso, mas tivemos
grandes vitórias, Deputado Célio Moreira, na defesa da vida, na luta
contra o aborto, na campanha contra as drogas, no Conselho
Antidrogas. Quero celebrar isso com V. Exa. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público presente, público da TV Assembléia, nesta tarde,
acompanhando os nossos colegas que já fizeram pronunciamento,
gostaria de fazer uma avaliação breve do semestre que se encerra e,
particularmente, do esforço concentrado de votação dos últimos dias.
Entendemos que o Parlamento mineiro continua mantendo a sua
tradição democrática, o esforço de relacionamento, de articulação com
a sociedade, por meio de instrumentos, que, muitas vezes, a
sociedade não conhece nem acompanha plenamente, ou seja, as
audiências públicas e o trabalho das comissões. Muitas vezes, o
Plenário da Casa, nas reuniões ordinárias, não reflete a dinâmica total
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da nossa Assembléia. Há um grande esforço de estar presente nas
bases e acompanhar as demandas que vêm de todas as regiões de
Minas Gerais, para que as matérias cheguem aqui e sejam apreciadas
em projetos de lei. Além disso, as matérias passam pelo crivo dos
movimentos sociais, populares, enfim, das comunidades que se
organizam e precisam efetivamente da nossa participação e
acompanhamento. É assim que essas demandas e esses reclamos
chegam ao Parlamento e, a partir daqui, alcançam o conjunto das
outras organizações do Estado, seja do Executivo, seja do Judiciário.

Um exemplo concreto é que acabamos de aprovar, pela manhã, o
Projeto de Lei nº 26, que, de alguma maneira, reestrutura, reorganiza,
amplia a assistência judiciária em Minas Gerais. Trata-se de um
projeto fruto de muita discussão, de muitos debates, principalmente de
um canal aberto com toda a sociedade de Minas, para fazer com que
a demanda e as necessidades das diversas comarcas e de outras
criadas neste momento, em todo o Estado, possam de fato receber o
tratamento e o encaminhamento adequados.

Gostaria de cumprimentar todos os nossos colegas, na pessoa do
nosso Presidente, e também os servidores da Casa, fundamentais no
apoio de todo o trabalho, seja nas comissões, seja no Plenário, seja
no processo de construção legislativa. Quero também destacar,
concordando com o Deputado Eros Biondini, o trabalho primoroso da
Escola do Legislativo, que, aliás, precisa ser melhor divulgado, pois é
um trabalho fundamental e coloca a Assembléia de Minas Gerais na
ponta dos Legislativos Estaduais do nosso país.

Sr. Presidente, gostaria também de trazer uma matéria publicada no
jornal “Estado de Minas”, de domingo, que traz uma avaliação e
observa, com muita propriedade, um problema que tem afligido a
comunidade de Paracatu, a minha querida Paracatu, minha cidade
natal e minha principal base eleitoral. Trata-se da expansão da mina
de ouro da canadense Kinross, que está em pleno curso em nossa
cidade. Esse é um assunto controverso, polêmico. Temos nos
debruçado sobre esse tema de forma dedicada e insistente. Sabemos
que a mineração tem um peso muito grande na economia de Minas
Gerais, e na minha cidade não é diferente. Temos lá a mineração de
ouro, a Mineração Morro Agudo, do Grupo Votorantim.
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Essas mineradoras são importantes como fonte de trabalho, geração
de renda e dinamização da economia local. Elas também são
componentes fundamentais no VAF, um importante imposto que
impacta o ICMS que chega à nossa comunidade.

Queremos manifestar-nos quanto à questão da mineração.
Primeiramente, estamos concluindo a consolidação das propostas do
seminário “Minas de Minas”. Anteontem, o Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, acompanhado do Vice-Presidente, Deputado
Doutor Viana, numa solenidade de que participei, fizeram o
lançamento oficial da consolidação das propostas do seminário.
Muitas delas serão remetidas - e precisarão da nossa dedicação - ao
Congresso Nacional, que é o fórum adequado para discutir e
reexaminar as principais questões que dizem respeito à tributação e à
relação de concessão de lavra e, a partir daí, todo o ordenamento que
diz respeito à exploração mineral.

Porém, há outras medidas que passam pela Assembléia, pela nossa
alçada de avaliação, discussão e encaminhamento. Isso acontece
particularmente àquelas relacionadas com o licenciamento ambiental,
às questões ambientais que podem efetivamente passar pelo sistema
ambiental de Minas Gerais.

De um lado, há o esforço de adequar-se a legislação, principalmente
nesse cenário em que vemos as “commodities” minerais lá no pico.
Sabemos que há grande volume de recursos envolvidos. Os lucros
auferidos pelas mineradoras estão na estratosfera, e as comunidades
onde esses empreendimentos estão instalados não os recebem de
volta, pelo menos de maneira justa - e essa é a nossa avaliação. Não
podemos pensar só nas comunidades, mas em todo o Estado de
Minas Gerais, na partilha dos impostos, na Federação, nesse
patrimônio mineral que é do povo mineiro, do povo brasileiro. Repito:
na nossa avaliação, o povo está pouco contemplado com o volume
dos resultados dos empreendimentos de exploração mineral.

Além dessa discussão maior de adequação, normatização, controle
e fiscalização da legislação, por outro lado temos de ter abertura,
sensibilização das mineradoras para que promovam compensações
ambientais e sociais, além do que já impõe a legislação. Sabemos que
a legislação é extremamente favorável ao setor mineral.
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Assim é que, apesar de reconhecer a importância da mineração
para o funcionamento das sociedades atuais, defendemos que as
mineradoras realmente se abram a um diálogo mais profundo,
principalmente com as sociedades onde suas minas estão instaladas,
onde há exploração primária do mineral, porque é ali que se dá o
principal impacto ambiental. São as comunidades locais que sentem
diretamente os danos ambientais.

No que diz respeito a Paracatu, no final da reportagem a mineradora
responde explicando o seu ponto de vista. O que nos tranqüiliza um
pouco é exatamente a participação do Ministério Público de Minas
Gerais, que tem feito um acompanhamento pormenorizado, cauteloso
e tem cobrado muito. A cada denúncia, a cada suspeita, o Ministério
Público busca cercar-se de informações precisas, busca apoio dos
institutos de pesquisas, dos centros de pesquisas e das universidades
para trazer a público informações verdadeiras, esclarecer denúncias
e, se necessário, impor termos de ajustamento de conduta às
empresas mineradoras, recuperando, assim, o direito da sociedade.

Outro ponto que a reportagem traz é sobre a disputa pela água.
Esse é um tema que já foi tratado aqui, em diversos momentos e
situações. No caso concreto, há uma disputa entre irrigantes e a
mineradora RPM, em razão do grande volume de água que ela utiliza
na sua exploração. Portanto, trata-se de um tema sobre o qual
precisamos nos debruçar com mais cuidado. Todos sabemos o que
vem acontecendo com as águas de Minas Gerais, um recurso cada
vez mais escasso. Como nosso Estado tem ainda um grande
potencial produtivo na agricultura, precisamos olhar com mais carinho
e muita pertinência para essa questão. As disputas existem, os
conflitos estão estabelecidos, e a legislação infelizmente não tem sido
suficiente para equacionar essas disputas, essas demandas.

Gostaria de fazer o registro de um tema que está em uma
reportagem do “Estado de Minas”, publicada no último domingo, do
médico e cientista Sérgio Ulhoa Dani, que trata da mineração em
Paracatu. Na reportagem, ele é apresentado como uma pedra no
sapato no processo de expansão da mineradora. Reconhecemos o
trabalho, o esforço e sabemos do cuidado e do carinho por Paracatu e
pelo povo de Paracatu que o Sérgio Ulhoa Dani tem. Reconhecemos
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também que está sendo levantada neste momento e a sociedade está
realmente voltando os olhos para a questão ambiental, em Paracatu,
principalmente em virtude da insistência e da determinação do médico
e cientista Sérgio Ulhoa Dani de levar a público essas preocupações.
Às vezes, falta um pouco de habilidade na condução, mas isso é
natural em todos os processos. No que cabe a nós, que temos muito
interesse na comunidade de Paracatu, já nos colocamos à disposição
tanto do Dr. Sérgio Ulhoa Dani como de outros ambientalistas.
Também nos colocamos à disposição para discutir, conversar e ouvir
o lado da mineradora, acompanhando essa questão junto ao
Ministério Público, na busca de uma solução negociada, que preserve
os interesses maiores e primeiros do povo de Paracatu.

A propósito disso, Sr. Presidente, gostaria de apresentar novamente
um tema que já trouxe aqui em outra ocasião. Em função do tema,
queremos apresentar de novo algumas propostas que estamos
defendendo, principalmente agora, neste momento eleitoral, para que
a comunidade de Paracatu discuta e reflita. Esperamos que essas
propostas sejam consideradas, principalmente pelos candidatos a
Prefeito e pelos candidatos a Vereador do Município de Paracatu, no
que diz respeito à reversão dos recursos advindos das medidas
compensatórias de natureza ambiental das mineradoras, para:
implementar o Parque Estadual de Preservação Ambiental de
Paracatu e sua manutenção - o processo está em curso no IEF, o qual
estamos acompanhando de perto -; reparar os danos ambientais por
medidas apontadas pela sociedade; promover a revitalização histórica
e cultural do Município; executar monitoramento ambiental
permanente das operações e atividades minerárias, com
acompanhamento e controle sistêmico por parte da sociedade; instituir
seguro ambiental para as barragens de rejeitos e constituir, por meio
das empresas, um fundo de compensação socioambiental,
judicialmente, para a garantia dos projetos de fechamento e pós-
fechamento das minas; exigir a indenização dos investimentos
públicos e a cobrança pelo Município do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU - das empresas mineradoras, devidos pela utilização
das áreas ocupadas por residências, que têm sido alcançadas pelas
áreas de exploração minerária, e adequar o plano diretor redefinindo o
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perímetro urbano; constituir um fundo municipal com a totalidade dos
recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais - Cfem - e de compensações sociais, transferidos pelas
mineradoras para financiar o desenvolvimento sustentável. O fundo,
que deve ter controle social, será destinado, sempre com a
participação da comunidade: à melhoria do Sistema Municipal de
Saúde, valorizando a prevenção e a humanização; a investimentos na
diversificação da produção, na formação de uma malha de
fornecedores e de formação de mão-de-obra, como forma de
amenizar o impacto econômico do futuro fechamento das minas e
democratizar as oportunidades, ampliando-as; a investimento na
indústria do conhecimento - estamos denominando esse esforço de
“desenvolvimento da cidade do conhecimento”, apoiando a expansão
do Cefet e da Unimontes, além da constituição de parcerias,
ampliando as parcerias já existentes com as faculdades Atenas, Finon
e Tecsoma -; a apoio à formação continuada de educadores da Rede
Municipal de Ensino e implantação de metodologia para desenvolver
competências múltiplas dos educandos; a investir no desenvolvimento
da indústria do turismo, aproveitando o nosso imenso potencial e a
proximidade de Brasília, o maior mercado consumidor de turismo do
País; a dotar a cidade de equipamentos públicos diversificados; a
apoiar o trabalho desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento
Sustentável de Paracatu, bem como as organizações sociais que
atuam na promoção do protagonismo juvenil e no desenvolvimento da
cultura, da cooperação, do empreendedorismo e da economia
solidária; implantar uma incubadora de pequenas empresas e
pequenos negócios.

E, acima de tudo, o que consideramos fundamental é um esforço de
responsabilidade de toda a sociedade para organizar um amplo
movimento social, com a participação dos trabalhadores, dos
empresários, dos educadores, dos religiosos, das organizações
sociais e do setor público para promover a cidadania ativa,
conscientizar e mobilizar a sociedade para elaborar e conduzir a
implantação do Plano de Desenvolvimento Sustentável para o
Município, ou seja, pensar a nossa querida Paracatu por 20, 30, 50
anos, e contar com esse recurso que deve vir como compensação
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social, como compensação ambiental da exploração da riqueza
mineral do nosso Município.

Um abraço. Obrigado, Presidente, pela compreensão e pela
tolerância; obrigado, Deputados. Espero que voltemos todos, ao final
do recesso, renovados, animados e dispostos a continuar nosso
trabalho nesta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Doutor Viana,

caros companheiros Deputados, Deputadas, boa tarde. É uma alegria,
Sr. Presidente, chegar ao final deste semestre e encerrar essa
primeira fase dos trabalhos na Assembléia tendo construído amizades
e obtido tantos resultados. Quase me empolguei, tive de me segurar,
com o pronunciamento do Deputado Lafayette de Andrada, quando
mostra, de forma clara, com números, o estupendo crescimento de
Minas Gerais em relação ao Brasil. Quase o dobro em todas as áreas
específicas.

Sr. Presidente, orgulho-me muito por ser mineiro, orgulho-me mais
ainda por estar nesta Casa com tantos companheiros e amigos. Não
apenas as amizades dos nossos companheiros homens, mas,
sobretudo, das mulheres - mais especificamente da Ana Maria
Resende, nossa Líder do Norte de Minas -, as companheiras
Deputadas que sabem, de maneira forte, defender os interesses das
suas regiões, mas sabem também amenizar o ambiente em que
trabalhamos com uma simpatia permanente.

Sr. Presidente, o momento é preocupante. Há três dias, fiz um
discurso tentando alertar a sociedade brasileira. Algumas pessoas
ligaram-me, recebi alguns “e-mails” a respeito exatamente da crise
institucional que vivemos. Anteontem houve o encontro do Ministro da
Justiça com o Presidente Lula, um acerto na tentativa de não permitir
que esse rompimento das instituições se desse de forma mais forte, o
que me traz alguma satisfação.

Cumpre-me agora, por ter criticado naquele momento a crise
institucional instalada em conseqüência da ação da Polícia Federal,
descontrolada, “holofotária”, voltar a essa questão. Houve apelo do
Presidente Lula para que o Delegado volte ao processo, tentando
amainar essas arestas existentes entre os Poderes da República, que
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estão criando um clima de intranqüilidade entre os brasileiros.
Sr. Presidente, como esse é o último dia em que nós cá estamos,

passei aos meus amigos, especialmente ao João Carlos, um livro de
poesias de minha autoria. Lerei um poema, que diz assim:

“Memórias embalsamadas / postas em frascos / de plástico colorido
/ borbulham fermentando / a história da América.

A América embala / memórias de heróis duvidosos. / E, claudicante,
/ se entorpece / como que mordida de aranha...

Pelo vasto mundo / reis,  profetas,  dirigentes / generais e
presidentes / apertam-se / em cuecas de fraude.

A escova de dentes / só é útil / para a Estátua da Liberdade, / oca e
imponente, / que precisa limpar o sorriso / a cada Vietnã, / a cada
Afeganistão, /a cada Iraque, / a cada Laos, / a cada caos.

Na América, / o vendedor de consciências / tem isenção de imposto
/ e busto na praça.”

O Brasil estava virando uma América do Norte. Preocupamo-nos e
nos alevantamos sobre essa questão.

Neste encerramento, o importante não é tanto o que vamos falar,
mas com quem vamos conviver e o que vamos ouvir. Tenho, por isso,
muita alegria em ouvir o Deputado que ouço todos os dias no Canal
23, meu querido companheiro Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Getúlio
Neiva, agradeço o carinho de me conceder este aparte, visto que a
lista para falar nesta tarde é bem grande. Primeiramente, agradeço o
presente que me deu. Sabia que V. Exa. tinha muitas qualidades, mas
essa de poeta eu desconhecia. Folheando rapidamente essa obra
literária, pude concluir que V. Exa. tem, de fato, uma verve poética
que em nada fica devendo aos mais renomados poetas do nosso país.

Aproveito esse tempo do aparte, meu caro Deputado Getúlio Neiva,
para agradecer aos colegas que neste primeiro semestre do meu
segundo ano de mandato foram tão solidários com este parlamentar.
Recebi a amizade e a cooperação de todos. Desejo que Deus nos
abençoe nestes poucos dias em que estaremos de recesso,
retornando já no início de agosto. Esperamos que todos façam muito
bom proveito desses dias de descanso.

Nesta manhã, fugi daqui por um pouco de tempo, dado um
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compromisso muito sério na Praça Sete. Um grupo se reuniu nesse
espaço, vestido de preto, portando cruzes de madeira e gritando “não”
ao infanticídio.

Neste momento há no Congresso uma lei, conhecida como Lei
Muwaji, que precisa ser aprovada. Trata-se de lei de autoria do nosso
querido amigo Deputado Henrique Afonso, do PT do Acre, que fala da
preocupação com os índios e que busca produzir meios de proteção
para as crianças indígenas. Elas estão sendo vítimas de uma
barbaridade, em nome de uma cultura. Somos um País contraditório
sob certos aspectos. Por um lado, temos leis rigorosas para proteger
os animais; por outro, há uma grande dificuldade para se aprovar um
projeto de lei que protege pessoas.

Alguns filhos de índios estão sendo sepultados vivos porque nascem
com alguma deficiência física ou por serem filhos de mães solteiras ou
fruto de relação de adultério na tribo. Essas crianças estão sendo
enterradas vivas, em nome de uma cultura.

É muito importante que esse projeto de lei seja aprovado no
Congresso Nacional, para que essas crianças indígenas também
sejam vistas, no século XXI, como gente, e não vigore aquela visão
retrógrada, da Idade da Pedra, quando se pensava que índio não era
gente, não tinha alma. Precisamos da aprovação desse projeto de lei,
Deputado Getúlio Neiva, para que nossas crianças indígenas sejam
protegidas.

No mais, um abraço a todos os funcionários da Casa, aos jornalistas
que cobrem os trabalhos desta Assembléia no dia-a-dia e aos
telespectadores da TV Assembléia. Que Deus nos abençoe. Muito
obrigado, amigo Deputado Getúlio Neiva pelo aparte. Sucesso em sua
empreitada e em sua caminhada. Mantenha aquele compromisso que
firmou comigo de pagar uma carne-de-sol para mim na beirada do rio
em Teófilo Otôni, para comemorar seu grande feito.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.
É uma alegria poder conviver com V. Exa.

Sr. Presidente, neste momento final, uma preocupação me cala
fundo no peito. Há minha alegria, de um lado, por ter assistido aqui à
festa dos Deputados do Vale do Rio Doce, em conseqüência da
chegada à região da Aracruz Celulose. Conquistaram grande
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montante de recursos: R$2.400.000.000,00 ali serão investidos.
Ainda ontem, o próprio governo federal lançou, de forma definitiva, a

licitação, em uma parceria público-privada, para construção da
estrada de ferro que ligará Ilhéus à Ferrovia Centro-Oeste. Mais uma
vez, Sr. Presidente, aquela parte maior e mais pobre do território
mineiro continua sem o influxo positivo de uma decisão forte do
governo do Estado e do governo federal.

Temos esperança na ZPE; todavia, essa será de lenta maturação.
As empresas chegarão bem devagar, afinal ainda não há um decreto
nem forma de ligamento. A própria Zepec, empresa que se constituiu
há mais de 10 anos, está endividada em conseqüência do atraso do
governo federal, do próprio Congresso em aprovar medidas
necessárias para implantação da ZPE. Temos de desmitificar o fato de
que ZPE é assunto para hoje. Está pronta, mas demorará cerca de um
ano e meio a dois anos para efetivamente começar a funcionar. Estou
alegre em razão de o Vale do Rio Doce ter ganhado uma usina de
celulose da Aracruz. Além disso, há a promessa de mais duas usinas
também no Rio Doce.

Há a notícia do governo federal sobre a ferrovia, com a qual tanto
sonhei, pela qual tanto lutei, que sairá de Ilhéus em direção ao interior
brasileiro, ao invés de sair de Caravelas, como tinha sido projetado, o
que serviria a Minas Gerais. Mais uma vez, Sr. Presidente, preocupa-
me o futuro. Minas, daqui a alguns anos, não poderá mais crescer.
Não terá mais como crescer. Nosso Governador deixará o governo
dentro de dois anos e meio, e não sabemos quem assumirá seu lugar.
Se mantivermos o ritmo atual de crescimento, não teremos por onde
exportar nossas mercadorias. Não há portos suficientes para
exportação nem sequer do minério de ferro, quanto mais para outras
mercadorias produzidas em Minas Gerais.

Lá vai o governo federal construindo a estrada de ferro ligando
Ilhéus ao interior do Brasil sem passar por Minas Gerais. Lá vai a
Aracruz, postando-se em Valadares. Parabéns, isso é uma maravilha,
uma beleza, mas o Norte, o Noroeste e o Nordeste de Minas
continuam sem receber investimentos pesados, sem ser
contemplados com decisões fortes, que poderiam resolver seus
problemas. Não me calarei nem um instante sequer, Sr. Presidente,
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em relação a esse assunto.
Podem chamar-me de visionário, podem falar que sou sonhador. E

eu sou, porque, em verdade, quem não sonha não pode vislumbrar a
possibilidade de realizações; quem não sonha não realiza. Por isso é
preciso sonhar.

E o meu sonho é ver os governos interessando-se na resolução do
problema da economia de 40% do território mineiro, onde vivem 19%
dos mineiros, os quais recebem apenas 8% de retorno do ICMS
arrecadado no Estado. Ficaremos aqui, com os Deputados do Norte e
do Nordeste, brigando, falando da pobreza, da pobreza, da pobreza e
da pobreza, porque nenhum governo coloca nessa região
investimento pesado na sua infra-estrutura, para resolver o nosso
problema, sem nos dar a esmola que nos dão há tanto tempo, como
sabe o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O governo Aécio Neves tem ido muito bem. A região tem sido
altamente beneficiada. A Copanor nos livrará dos graves problemas
sanitários que temos, das doenças hídricas e daquelas decorrentes do
esgoto a céu aberto. Houve uma série enorme de projetos do governo
do Estado, mas até agora, Tadeu, não há um projeto de interiorização
do desenvolvimento, de infra-estrutura viária para a região. Ainda é
preciso brigar para conseguir tapar buraco em estrada federal. Não é
possível continuarmos, Deputado Gil Pereira, eternamente - digo isso
a vocês que comandarão Montes Claros - esperando que Minas
Gerais tenha uma resposta para quase 40% do seu território, para
redimir uma região vasta, que compreende o Noroeste, o Nordeste e o
Norte de Minas, o que acontecerá se não tivermos estrada de ferro.
Não adiantam as outras soluções, porque serão paliativas. Teremos
todas as nossas estradas asfaltadas, todas as nossas ruas calçadas,
todos os nossos Distritos e povoados com rede de esgoto e de água,
tudo muito bonitinho, mas comeremos e produziremos o quê?
Estamos distantes de todos os grandes centros consumidores de
Minas Gerais e do Brasil. E, mais ainda, estamos longe do mar, sem
condições de transportar nossos produtos.

Até quando esperaremos que sejam exploradas as jazidas de
minério de ferro de Porteirinha, o calcário de Poté, o caulim de Padre
Paraíso, o feldspato, a mica, os pegmatitos abundantes que existem
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de Teófilo Otôni até a divisa da Bahia, correndo pela BR-116? Sr.
Presidente, não sei até quando esperaremos por isso.

É claro que o governo do Estado tem feito a sua parte, mas não
posso conter-me, Sr. Presidente, mesmo apoiando os governos Lula e
Aécio, não posso calar-me em relação à necessidade de infra-
estrutura para o desenvolvimento dessas regiões de Minas Gerais.

Neste discurso final, quero reafirmar que não me esqueci ou me
afastei desses assuntos. E, mesmo que eu tenha de tomar rumo
diferenciado, daqui a alguns dias, em outra eleição, continuarei
batendo nessa tecla, por intermédio da AMM e da Femam, perquirindo
os meus companheiros Deputados que aqui estiverem, a partir do ano
que vem, para que esses assuntos não morram. Uma parte de Minas,
um pedaço de Minas, precisa de uma ajuda diferenciada na sua infra-
estrutura para sair da dependência, da esmola permanente que existe
no Jequitinhonha, no Mucuri e no Norte de Minas.

Nesta Assembléia, Deputado Domingos Sávio, foi feita uma
Constituição, na década de 50, em que se colocou que 5% do
Orçamento seria destinado para redimir as pessoas mais pobres do
Estado, especialmente o Jequitinhonha. A partir desses recursos que
estavam assegurados no Orçamento - 5% do total arrecadado no
Estado -, criou-se a Codevale, que faliu. E não se aplicou nem sequer
0,5%. Se não houver uma decisão mais forte do governo de fazer a
transformação da economia dessa região, o Nordeste, o Norte e o
Noroeste de Minas Gerais serão sempre um peso para o resto dos
mineiros.

É isso o que as pessoas ainda não entenderam. Ficaremos
eternamente dependendo de que o governo nos repasse dinheiros
diferentes, mais recursos, porque somos incapazes de produzir, uma
vez que o Estado brasileiro foi incompetente e não colocou a infra-
estrutura para que pudéssemos carrear para seu destino os nossos
produtos.

Temos um subsolo riquíssimo, Sr. Presidente. Estranha-me as
pessoas não perceberem e não entenderem que a região está
assentada sob a maior província pegmatítica das Américas. As
oportunidades minerárias são infinitas, mas não há um projeto, um
plano, não se direciona uma grande empresa para buscar esses
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minérios e transformar a realidade da nossa região.
Concluo, Sr. Presidente, esta primeira fase voltando a falar pelo art.

70. Não me calarei nem um instante sequer em relação às
necessidades do Nordeste do meu Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

última reunião deste semestre nos possibilita - e é forçoso fazê-lo -
uma espécie de balanço das atividades desta Casa, que, realmente,
trabalhou muito bem. Deputado Doutor Viana, Presidente desta
reunião, grande liderança da região Central de Minas Gerais e,
principalmente, da cidade de Curvelo, da qual é um dos mais
importantes cidadãos, porque é um dos que mais trabalha pela região,
queremos falar da importância da aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 26, que reforma o Poder Judiciário em Minas
Gerais, dando agilidade, melhor atuação e produtividade à Justiça em
nosso Estado.

Devo informar que, atendendo a uma reivindicação dos colegas
advogados da Comarca de Montes Claros, da 11ª Subseção da OAB,
na pessoa do Dr. Dalton Caldeira Rocha, conseguimos aprovar a
implantação de mais quatro varas cíveis e criminais nessa Comarca.
Essas varas atenderão à demanda crescente nessa cidade, onde sou
o Deputado majoritário. Felizmente, isso significa um aumento de 18
para 22 varas, que deverá atender de forma muito eficiente ao
funcionamento da Justiça local.

Quero aproveitar o ensejo para cumprimentar o novo Diretor-Geral
do DNOCS no Norte de Minas, o Prof. Marco Antônio Câmara - o
conhecido Marcão -, cidadão montes-clarense com grandes
qualidades, que assumiu o cargo na semana passada. Ele deverá ter
uma grande atuação, com sua competência e simplicidade. Daqui,
queremos levar os parabéns a S. Exa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em Montes Claros encerramos este
semestre com a contabilização de muitos investimentos feitos pelo
governo do Estado. Às vezes, para o cidadão menos informado, fica a
impressão de que não é muito, em razão da fraca divulgação e,
praticamente, do proposital esforço para esconder, para não divulgar
as obras que o Governador Aécio Neves vem fazendo na cidade.
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Infelizmente, deve-se dizer que a própria Prefeitura de Montes Claros
acaba adotando, como se fossem seus, os investimentos pesados dos
governos federal e estadual. Isso tem causado grande prejuízo à
imagem do nosso Governador Aécio Neves e do Presidente Lula.

Procurando informações, acabei sabendo que os investimentos
totais em Montes Claros estão em cerca de R$368.000.000,00. A
Secretaria de Educação investe mais de R$15.000.000,00; a
Secretaria de Saúde, mais de R$37.000.000,00; a Secretaria de
Defesa Social, cerca de R$45.000.000,00; a Secretaria de
Transportes e Obras Públicas, R$27.000.000,00; a Cemig,
R$30.000.000,00.

Continuando, Sr. Presidente, a Copasa investiu, de 2003 a 2007,
R$120.000.000,00, inclusive com uma estação de tratamento de
esgoto que está sendo construída em Montes Claros. E a previsão
para 2008 e 2009 é de mais de R$73.000.000,00. Já a Cohab investiu
R$4.500.000,00. Portanto, são R$368.000.000,00 investidos em
Montes Claros. É um investimento muito grande; por isso,
aproveitamos para agradecer ao Governador Aécio Neves por esse
empenho.

Para o combate aos efeitos da seca, os investimentos da Defesa
Civil foram de R$17.000.000,00; os investimentos da Emater e da
Epamig, de R$8.000.000,00; os investimentos do BDMG, por meio do
Fundese Solidário, foram de R$20.000.000,00; e os investimentos da
Ruralminas, de R$8.000.000,00, totalizando mais de
R$53.000.000,00. Portanto, são investimentos maiúsculos,
investimentos importantes do governo do Estado em Montes Claros,
os quais, infelizmente, vêm sendo apropriados pela Prefeitura
Municipal como se fossem obras do Município, quando sabemos que
são obras do governo do Estado.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero destacar a duplicação da Av.
Magalhães Pinto, que é uma das principais vias de acesso de Montes
Claros e a principal via do aeroporto local até a região central. Trata-
se de uma duplicação, de uma obra de quase R$10.000.000,00, que é
do governo do Estado e está sendo implantada na cidade. Por essa
razão, nós, de Montes Claros, temos motivos de sobra para agradecer
ao Governador Aécio Neves o empenho, as obras, os benefícios e sua
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presença constante na nossa Montes Claros, que, exatamente por
isso, terá mais condições de viabilizar o desenvolvimento desta cidade
que se tornou capital de toda uma região que abrange o Norte de
Minas.

Neste final de semestre, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
parabenizar os colegas parlamentares, a imprensa, sempre
acompanhando os trabalhos desta Casa, e principalmente aqueles
que nos acompanham em todos os rincões do Estado pela TV
Assembléia. Em quase 300 Municípios mineiros, diariamente o sinal
da TV Assembléia está chegando às residências, a todos os recantos,
para levar a palavra, a mensagem dos senhores parlamentares e,
principalmente, as reivindicações para que tenhamos melhores dias
em nosso Estado, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e parabéns
a esta Casa pela atuação neste primeiro semestre do ano de 2008.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.741 e 2.742/2008, da Comissão de Transporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 16/7/2008, do
Requerimento nº 2.708/2008, do Deputado Doutor Viana; de Meio
Ambiente - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 16/7/2008, dos
Requerimentos nºs 2.689/2008, do Deputado Leonardo Moreira, e
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2.693/2008, do Deputado Dimas Fabiano; de Política Agropecuária -
aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 15/7/2008, do Projeto de Lei
nº 2.425/2008, do Deputado Padre João; e pelo Deputado Almir
Paraca (2) - informando sua indicação para Líder do PT e indicando a
Deputada Elisa Costa para Vice-Líder do PT (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento nº 219/2007, da Comissão de

Defesa do Consumidor, solicitando ao Presidente da Copasa
informação sobre as razões do reajuste anunciado no dia 16/2/2007 e
sobre a autorização do governo para que essa Companhia se
responsabilize pela coleta dos resíduos sólidos quando o esgotamento
sanitário se der por meio de fossa séptica. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1,
que apresenta. A Presidência vai renovar a votação. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento nº 219/2007 na forma do
Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 244/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor,
solicitando ao Secretário de Fazenda e ao Chefe do Detran
informação sobre o valor pago pelas seguradoras ao Estado para que
ele proceda à arrecadação do seguro DPVAT. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda nº 1, que
apresenta. Em votação, o requerimento, 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 o Requerimento nº
244/2007 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 249/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
solicitando ao Iter relatório circunstanciado sobre a situação fundiária
da Fazenda Alagadiço, situada no Município de Minas Novas. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 250/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
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solicitando à Codevale relatório circunstanciado sobre a execução do
convênio de eletrificação rural da Fazenda Alagadiço, no Município de
Minas Novas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 252/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
solicitando à Advocacia-Geral do Estado informação sobre a ação
discriminatória da Fazenda Alagadiço, situada no Município de Minas
Novas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento nº 273/2007, da Comissão de Transporte, solicitando
ao Diretor-Geral do DER informações sobre o número de balanças
que estão em operação nas rodovias que cortam o Estado, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 320/2007, da Comissão de Segurança Pública,
solicitando ao Subsecretário de Administração Prisional informações
relativas a processo licitatório em curso, ao bloqueio de celulares em
penitenciária e à qualificação dos dirigentes de unidades prisionais. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma
do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento nº 320/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 450/2007, do Deputado Padre João, solicitando ao
Secretário de Saúde informações sobre o acesso da população a
medicamentos especiais ou de alto custo, especialmente a
imunoglobulina humana. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
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portanto, aprovado o Requerimento nº 450/2007 na forma do
Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 451/2007, do Deputado Padre João, solicitando ao
Iter o envio a esta Casa do levantamento já existente das terras
devolutas no Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 524/2007, das Comissões de Direitos Humanos e
de Segurança Pública, solicitando à Delegada Titular da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida informação sobre o envio a estas
Comissões de relato sobre o andamento dos 42 inquéritos de
desaparecimento de mulheres ocorridos na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.131/2007, da Comissão de Segurança Pública,
solicitando ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre os
convênios firmados com a BHTRANS, discriminando os valores
repassados e o patrimônio adquirido. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.422/2008, do Deputado Vanderlei Miranda,
solicitando ao Diretor-Geral do IEF as informações que menciona,
sobre a fiscalização da pesca nas diversas bacias hidrográficas do
Estado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.458/2008, da Comissão de Segurança Pública,
solicitando ao Secretário de Defesa Social informações sobre o
número de servidores administrativos concursados e efetivados
lotados nessa Secretaria. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.543/2008, da Comissão de Segurança Pública,
solicitando ao Comandante de Policiamento da Capital cópias do
termo de cooperação referente às ações do Projeto São Cristóvão,
firmado entre a PMMG e os sindicatos que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,
mas que o há para a continuação dos trabalhos. 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, colegas Deputados,
público que nos acompanha nas galerias ou pela TV Assembléia,
quero fazer, neste momento, um breve balanço dos nossos trabalhos
no primeiro semestre deste ano, que se prolongou pela primeira
quinzena do mês de julho, antes de ter pouco mais de uma semana
de recesso, que certamente será de muito trabalho, visitando as
cidades em que atuamos e acompanhando o início das campanhas às
Prefeituras Municipais, o que fará desse momento a oportunidade de
revermos os amigos e de trabalharmos naquilo que é a nossa
vocação: a política feita com a comunidade, com cada cidadão que
nos elegeu. Mas é muito oportuno fazer esse balanço porque, embora
o trabalho legislativo certamente não se resuma às nossas votações
neste Plenário, é muitas vezes passado para a comunidade que o
trabalho do Deputado é apenas o de votar projetos de lei e
acompanhar a execução das leis. É verdade que esse é um dos
principais trabalhos que têm os Deputados Estaduais aqui, os
Deputados Federais no Congresso Nacional e os Vereadores nas
Câmaras.

Mas não fica nisso. É claro que, além desse trabalho, há uma
interação entre a comunidade que representamos e o Poder
Executivo, principalmente, ao qual levamos, no dia-a-dia, as



1527

reivindicações - e há muita luta para conseguirmos materializar essas
reivindicações.

Começo fazendo um balanço no campo legislativo. Nesta Casa,
trabalhamos de maneira intensa, no primeiro semestre, para aprovar
diversos projetos. Tive a felicidade de alguns de minha autoria serem
aprovados, e outros continuam em tramitação, como o projeto que
atende os produtores de leite, criando a possibilidade de o crédito de
ICMS do leite ser automaticamente atualizado na medida em que o
preço do leite é corrigido. Há também um projeto que trata das
margens de represas, preservando-as, mas permitindo ao produtor
que faça o seu plantio, desde que não prejudique o meio ambiente, e
permitindo ao turismo que faça os investimentos necessários, num
limite de até 30m, e não, 100m. Isso foi discutido com o Igam e com
as figuras que atuam na área ambiental, dentro da visão que sempre
defendi, a de que é preciso preservar o meio ambiente, mas é preciso
também estabelecer meios para que possamos produzir e trabalhar,
conciliando o desenvolvimento com o meio ambiente. Isso foi tema até
de um seminário na Assembléia, em que tratamos de licenciamento
ambiental e desenvolvimento sustentável. Depois tivemos o Minas de
Minas, a partir da nossa iniciativa, além da de outros colegas, claro,
mas foi uma proposição deste Deputado, que já surtiu alguns
resultados. Por exemplo, o Decreto nº 44.309 trazia duras penalidades
ao produtor rural, às vezes uma punição de R$20.000,00 porque ele
estava usando a água de um pequeno córrego, de uma nascente,
para beber e matar a sede da sua família. Aquela água estava sendo
ali retirada, às vezes, há mais de um século, e, após a fiscalização,
pelo fato de não haver uma outorga ou o cumprimento de uma
burocracia, isso gerava multas para produtores rurais de forma
absurda e abusiva. Esse é um dos exemplos, e vários outros nessa
mesma linha foram modificados graças ao trabalho que fizemos aqui.
Esse decreto foi modificado há pouco mais de duas semanas, e muita
coisa que estava sendo praticada, de maneira abusiva, contra os
produtores rurais, contra os pequenos empreendedores passa agora a
ter uma regulamentação, para que possamos preservar o meio
ambiente, mas respeitar quem quer trabalhar e produzir.

Quero ater-me a mais dois projetos que votamos nesta última
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semana. Um é uma luta que venho travando há muitos anos, com o
apoio de vários outros colegas: a revisão salarial dos servidores do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. Sou médico-veterinário,
pessoa ligada à atividade rural, e sei como o IMA é importante não só
para o produtor rural e para quem trabalha lá, mas para todos os
mineiros. O IMA é o órgão responsável não só por fiscalizar, mas por
orientar, acompanhar as vacinações, o controle das doenças que
podem afetar os rebanhos e animais domésticos de um modo geral.
Isso é fundamental para a saúde pública. Nós todos, no dia-a-dia,
alimentamo-nos não só de vegetais, mas de produtos de origem
animal - leite, carne, ovos e derivados da produção animal. Esses
produtos têm de ter uma fiscalização, que é feita pelos profissionais
do IMA. É uma tarefa séria, de alta responsabilidade, que exige
dedicação exclusiva. É um trabalho que tem caráter de fiscalização,
portanto, em alguns momentos, expõe o funcionário à situação
conflituosa de ter de multar o infrator para garantir o respeito às
normas, o que não é desejo de nenhum deles, mas eles têm de
manter sua autoridade. E chegavam a ganhar quantias irrisórias.
Continuará assim até daqui a algumas semanas, porque o
Governador deve sancionar o projeto de lei que votamos nesta
Assembléia, fazendo uma revisão salarial para os servidores do IMA,
que os colocará mais próximos da realidade do mercado de trabalho.
Hoje um veterinário do IMA não ganha nem a metade, às vezes nem
um terço do preço pago no mercado, de um modo geral, a esse
profissional, a essa categoria. Essa injustiça precisava ser corrigida;
portanto, esse foi um dos frutos positivos deste semestre.
Conseguimos votar e aprovar retroativamente a 1º de janeiro,
garantindo uma espécie de décimo terceiro antecipado, o que
naturalmente redimirá um pouco o governo do erro. Venho lutando há
muito tempo para corrigir essa injustiça.

Diga-se de passagem, sempre tive a compreensão do Governador
Aécio Neves, do Prof. Anastasia e do Dr. Altino, Presidente do IMA,
que logicamente diziam: “Precisamos de um tempo, porque não se
corrigem todas essas injustiças com os servidores de uma vez só”. O
Governador Aécio Neves vem melhorando gradativamente essa
relação com o funcionalismo. Isso tem de continuar até que



1529

alcancemos 100% do funcionalismo com uma remuneração mais justa
e adequada, pois isso repercutirá positivamente para o cidadão, com a
qualidade do serviço público sempre melhorada.

O Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, que trata da
organização e divisão do Poder Judiciário, é um outro projeto
extremamente importante que votamos - aliás, concluímos hoje a
votação. Às vezes, o cidadão comum diz que isso envolve os
advogados e os Juízes. Ora, isso envolve todos nós, cidadãos. Para
vivermos, de fato, numa sociedade mais justa, é preciso uma Justiça
que seja acessível a todos. Não adianta ficarmos falando em liberdade
ou justiça se, no dia em que precisamos, ela é lenta, morosa ou nem
existe. A estrutura do Judiciário é que define isso. Muitas cidades no
interior de Minas têm uma dificuldade enorme porque não há Juízes
para proferir a sentença, julgar e tomar as decisões nem Promotores,
nem sequer uma comarca instalada. Com esse projeto que votamos,
foram criadas varas, e, portanto, serão designados Juízes para um
número enorme de cidades. Não tivemos apenas a criação de varas.
Poderia destacar e citar aqui inúmeras, Sr. Presidente.

De forma breve, revelo minha alegria com a região do Centro-Oeste,
dos Campos das Vertentes, de onde as pessoas me trazem a
demanda, assim como na Grande BH, onde estou no dia-a-dia.
Acompanhamos com alegria a criação de vara em Abaeté; Betim, que
fica bem ao lado de Belo Horizonte, onde tenho familiares e meus
contatos; Caeté, que, aliás, foi objeto de emenda minha, aqui; Campo
Belo, Cláudio, Contagem, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano,
Divinópolis - aliás, incluí, na reta final, mais duas varas para a minha
querida Divinópolis -; Dores do Indaiá, Formiga, Ibiá - aliás, o Prefeito
de Ibiá me telefonou agora para agradecer, pois vinha lutando muito e
estava preocupado com a necessidade de melhorar o atendimento
jurisdicional na cidade -, assim como Itaúna, Lavras, Nova Serrana,
Oliveira, Pará de Minas, Pompéu, São João del-Rei. Aproveito a
menção de São João del-Rei para fazer uma referência importante.

Lutamos muito aqui para criar a entrância especial, que é a estrutura
que tem um atendimento melhor e equipara a comarca à de Belo
Horizonte. O Deputado Sargento Rodrigues conhece profundamente
isso. Quando iniciamos essa luta, percebemos que era também a de
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vários outros colegas, em relação a outros Municípios das diversas
regiões de Minas. Num processo também negociado com o próprio
Tribunal de Justiça, tivemos a vitória de mudar a regra, que exigia no
mínimo, 250 mil habitantes para a comarca tornar-se de entrância
especial, e baixamos a exigência para 130 mil habitantes e 5 varas
instaladas. Então, é claro, a Comarca da minha Divinópolis passa a
ser, automaticamente, de entrância especial. Várias outras cidades de
Minas Gerais passam também a essa condição. Felizmente, no último
minuto, consegui aprovar uma emenda incluindo São João del-Rei e
outra emenda evitando que a região do Vale do Aço, que era
chamada região metropolitana, deixasse de ser de entrância especial.
Continua, portanto, Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga, também a
partir de uma emenda que tive a alegria de apresentar.

Deputado Sargento Rodrigues, independentemente de aparte,
espero ter o prazer de ouvi-lo na seqüência. Quero destacar a luta do
Deputado Sargento Rodrigues por diversas causas e, em especial,
pelas teses que melhor do que ninguém defende em favor de toda a
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim, do setor da segurança
pública.

Encerrando a reflexão sobre esse projeto de lei complementar do
Judiciário, quero lembrar que, além de ter lutado pela criação de varas
em várias cidades, lutei pela entrância especial, que beneficiou
também várias cidades-pólo. Aliás, falava justamente das cidades-
pólo beneficiadas, como São João del-Rei e Divinópolis. Isso é bom
para melhorar o atendimento do Judiciário no interior.

Mas há um outro ponto que trará melhorias, que é a criação do
cargo de Assessor de Juiz, por meio de uma emenda de minha
autoria, em atendimento a uma sugestão da Amagis. Isso não é
nenhuma mordomia. Uma vez que um Juiz assume a comarca, não
poderá escolher a quantidade de trabalho que chegará para ele. Em
algumas comarcas, eventualmente, chega a haver acúmulo de
milhares de processos. Quem perde com isso? O cidadão que está
esperando uma decisão judicial para receber um direito trabalhista,
uma indenização ou para que seja feita justiça em relação a algo que
o está prejudicando. Os processos ficam parados, e não por má-
vontade do Juiz, mas porque ele não consegue atender à demanda,
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que de repente se acumula. Assim autorizamos, nesse projeto, que o
Tribunal de Justiça crie o cargo de assessor especial para Juiz, dando
um prazo de no máximo seis meses para que seja efetivado. Os
assessores atenderão a situações emergenciais e resolverão o
problema de acúmulo de serviço, auxiliando o Juiz na pesquisa e na
análise dos processos, para que ele fique efetivamente com aquilo
que não pode delegar, o poder de tomar a decisão, julgar
essencialmente o mérito das questões.

Tenho ainda uma série de aspectos importantes, Sr. Presidente,
mas me limitarei a isso, porque quero aproveitar o último minuto para
falar de algo fundamental, o trabalho do parlamentar fora do processo
legislativo. Disse, no início do pronunciamento, que - muitos pensam
que Deputado é para fazer lei - o que mais fiz neste semestre foi lutar
para levar benefício para comunidades. Não apenas eu, mas cada
Deputado atuou para suas bases, é claro. Como disse, represento um
número, graças a Deus, expressivo de cidades. Quanto àquelas
cidades que me deram a honra de representá-las, nenhuma foi
esquecida. Alguma coisa conseguimos para elas: convênio para
construir posto de saúde, para melhorar hospitais ou, na área de
obras, para asfalto, pavimentação. Poderíamos citar uma enormidade
de situações. Por exemplo, em Divinópolis acabamos de conseguir um
convênio de R$3.000.000,00 entre a Prefeitura e o governo do Estado,
para a construção de um viaduto, dando seqüência à Rua Castro
Alves, ligando o Bairro São José ao centro de Divinópolis. Era uma
reivindicação antiga, desde a época em que era Prefeito, e
conseguimos esse convênio com o governo do Estado. Sou
majoritário na minha querida Divinópolis, portanto tive a alegria de ser
informado diretamente pelo Governador sobre o apoio a esse
Município. Conseguimos também um convênio importante para Bom
Despacho, para a construção de uma ponte ligando essa cidade a
Dores de Indaiá, sobre o Rio São Francisco. Reivindicamos isso
também durante muito tempo. Há várias outras conquistas, para
Oliveira, São João, Pompéu, Luz, Ibiá, Moema, Nova Serrana,
Barroso, enfim, vários outros Municípios, mas não as nominarei, pois
são mais de 60 Municípios, nos quais tenho atuado de forma direta,
ora com emenda, ora sendo interlocutor para conseguir que os
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programas do governo Aécio Neves, que felizmente têm alcançado
toda a Minas Gerais, alcancem aquelas cidades.

Por fim, tenho a alegria de conseguir o apoio total do Governador
para a instalação de uma indústria de autopeças em Divinópolis, uma
das maiores fornecedoras da Fiat e da Iveco, a Proema. Há poucos
dias, tivemos uma audiência com o Governador e levamos-lhe nossa
preocupação, a fim de que seja dado apoio, em termos de infra-
estrutura, para esse projeto. Uma indústria como essa representará,
em médio prazo, empregos diretos e mais impostos para o Estado.
Num primeiro momento, é preciso estruturar o acesso ao terreno,
como também energia elétrica. Isso é normal, mas tem de haver uma
tomada de decisão do Governador Aécio Neves, que foi positivo
comigo. Os resultados já estão aparecendo, a sua equipe já está em
contato com o pessoal da empresa, e eu estou fazendo essa
interlocução. Não tenho dúvida de que conseguiremos viabilizar esse
empreendimento para Divinópolis, o qual repercutirá no Centro-Oeste
mineiro, pois uma indústria de grande porte de autopeças pode
ajudar-nos a alavancar a ida de outras indústrias para a região, que já
possui vocação industrial, mas há muito tempo não recebe um
investimento desse significado.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância. Desejo a todos os colegas
que unam o útil ao agradável: descansar um pouco, nesses próximos
12 dias e, ao mesmo tempo, rever as suas bases, os seus parceiros
nesse projeto democrático que se inicia, as eleições municipais. Muito
obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, também quero

deixar aqui minhas últimas palavras e, obviamente, a nossa
mensagem para aqueles que nos assistem pela TV Assembléia nesta
tarde de 17/7/2008. Encerramos mais um semestre. Pela manhã,
tivemos a oportunidade de votar o Projeto de Lei Complementar nº 26,
que trata da organização judiciária de Minas Gerais. Posteriormente
votamos outros projetos importantes, como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Sr. Presidente, em que pese a não termos conseguido
avançar em uma das emendas que defendemos no Projeto de Lei
Complementar nº 26, em outras obtivemos êxito, o que só foi possível,
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mais uma vez, com o apoio dos demais Deputados desta Casa.
Recebemos apoio na aprovação da emenda que garantiu ao Oficial de
Justiça, por determinação em lei, o ingresso no cargo de nível
superior, bacharelado em Direito. Essa era uma reivindicação de toda
a classe dos Oficiais de Justiça. Cerca de 4 mil Oficiais de Justiça
foram beneficiados com a emenda. A partir do momento em que
passamos a exigir nível superior, o curso de Direito, para o ingresso
na carreira de Oficial de Justiça, damos a eles a oportunidade de fazer
uma discussão interna no Tribunal de Justiça sobre a elevação e o
reconhecimento do salário, que, diga-se de passagem, é aviltante,
Segundo pesquisa do próprio Sindicato dos Oficiais de Justiça, os
salários estão muito aquém dos de outros Estados. Portanto fico feliz
em ter sido autor da emenda, que, em conjunto com os Deputados,
aprovamos nesta Casa. A segunda emenda ao Projeto de Lei
Complementar nº 26 determinou a garantia de que o Tribunal de
Justiça enviará, por meio do projeto de plano de carreira, a
gratificação para os Técnicos e Escrivães do Poder Judiciário. No
primeiro momento, foi apresentada uma emenda garantindo um
adicional de gratificação da ordem de 20%; o que não era possível em
um projeto de lei complementar que trata da organização judiciária. Do
ponto de vista da técnica legislativa, da constitucionalidade e da
iniciativa, um projeto que concede gratificação deve ser de autoria do
Presidente do Tribunal. Mas garantimos nesse projeto aprovado, e
logo o Governador o sancionará, que o Tribunal fica obrigado a enviar
a esta Casa uma proposta de lei que trate do plano de carreira do
servidor do Poder Judiciário. Por outro lado, tive a oportunidade de
apresentar uma emenda, que certamente beneficiará não apenas o
Poder Legislativo, mas também toda a sociedade. Determinamos que
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de
Justiça Militar enviem, trimestral e anualmente, as suas contas para
que a Assembléia possa exercer, de fato e de direito, o poder
fiscalizador sobre o Poder Judiciário - o Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça Militar. Ambos os Tribunais,
na forma da lei, deverão encaminhar suas contas a esta Assembléia.
Essa foi mais uma emenda que aprovamos. Sr. Presidente,
lamentamos profundamente que não tenhamos conseguido aprovar a
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emenda que determina a criação das chamadas auditorias militares na
Capital, por uma série de razões que aqui já comentei. Em nosso
entendimento, nem seria preciso criar essas auditorias, mas, se
necessário, que fossem aqui, na Capital, para que não ocorra o grave
prejuízo da criação das auditorias militares no interior. Quero, neste
momento, Sr. Presidente, dizer, especialmente porque já que foi dito
aqui pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro, que essa auditoria será
criada na cidade de Uberlândia. Em sendo criada nessa cidade - aliás,
a matéria foi destacada pelo ilustre Deputado -, os praças da cidade
de Uberlândia devem ter consciência de que esse Deputado lutou com
todas as forças, arduamente, para que isso acontecesse. O que
estamos prevendo é um futuro sombrio no julgamento de policiais
militares e Bombeiros na cidade de Uberlândia, graças ao destaque
aqui apresentado pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro. Talvez ele
se tenha confundido, porque, quando levamos a Justiça comum para
o interior do Estado, como disse o ilustre Deputado Domingos Sávio,
que neste momento preside esta reunião, estamos realmente levando
a Justiça. Estamos aproximando a Justiça do jurisdicionado, do
cidadão, para que ele tenha acesso fácil, para que julguem as suas
causas num tempo mais rápido e para que ele não tenha de sair de
uma cidade pequena e deslocar-se para uma cidade-pólo - o que
acontece na prática. Foi por isso que eu, como Deputado, votei
favoravelmente a todas as emendas de Deputados que criavam varas
e comarcas, bem como nas demais emendas apresentadas que
criavam varas, comarcas e cargos para assessorar os Juízes. Votei
favoravelmente a todas, porque entendo que essa é uma lógica que
precisa continuar. Ou seja, democratizar o acesso à Justiça é levar o
Poder Judiciário aos Municípios mais distantes do Estado de Minas
Gerais, um Estado que tem uma característica, eu diria, bastante
peculiar, porque possui 853 Municípios, um Estado imenso e que faz
divisa com diversos outros Estados. Portanto, sinto-me no dever de
esclarecer, especialmente aos policiais militares e aos Bombeiros
militares da cidade de Uberlândia, que, se a auditoria militar for
instalada no Município, eles devem saber qual Deputado defendeu a
criação dessa auditoria. Certamente, como praça que sou, da reserva
da Polícia Militar, por ter exercido a função durante 15 anos na
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corporação, sei que estaremos levando a injustiça para o interior do
Estado. O pior é que serão retirados quatro oficiais da rua, que
combatem o crime, para compor o chamado Conselho de Sentença.
Porém, estaremos aqui firmes para exercer essa fiscalização. Sr.
Presidente, o outro assunto que também demandou trabalho deste
Deputado, agora no final deste primeiro semestre, foi a votação do
Projeto de Lei nº 2.431. Os servidores do Ipsemg obtiverem um
reajuste da ordem de 5%, retroativo a 1º de janeiro, no Projeto de Lei
nº 2.475. Daí, este Deputado recebeu diversas cobranças dos
servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM
- dizendo que deveriam ter um tratamento isonômico, igualitário. Uma
vez servidores também do Instituto de Previdência, já que o
Governador estava concedendo reajuste para os servidores do
Ipsemg, era necessário também conceder reajuste para os servidores
do IPSM. E pasmem: são apenas 43 servidores que poderiam ter
ficado fora desse reajuste. Mas, graças a Deus, graças ao apelo do
Cel. Barroso, Diretor-Geral do IPSM, do Comandante-Geral da Polícia
Militar, do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros e deste
Deputado, e num somatório de esforços, encaminhamos ofício ao
Secretário Anastasia, pedimos ao Líder do Governo que entrasse em
contato na negociação. O Deputado Mauri Torres, de pronto e
imediato, entrou na negociação e conseguimos que a emenda fosse
enviada no final da tarde de ontem. Apresentada hoje em 2º turno, a
emenda foi aprovada, estendendo também o aumento de 5%
retroativo a 1º de janeiro aos servidores do IPSM. Portanto, é com
muita alegria, Sr. Presidente, que ocupo esta tribuna para dizer que,
em que pese ao fato de alguns projetos nossos estarem prontos para
ser incluídos em pauta para aprovação, implacamos várias emendas
que trouxeram benefícios aos servidores do Judiciário, aos servidores
do IPSM. Também trabalhamos para que a Lei de Divisão e
Organização Judiciária pudesse ter um melhor aperfeiçoamento.
Quero, Sr. Presidente, encerrando meu pronunciamento, dirigir
minhas palavras ao nosso Presidente Alberto Pinto Coelho e aos
demais componente da Mesa. O Presidente Alberto Pinto Coelho vem
conduzindo os rumos do Poder Legislativo, há um ano e meio, com
muita tranqüilidade, sabedoria e competência. Isso é voz corrente
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entre nós, Deputados, pela grandeza de espírito, pela competência,
pelo seu desprendimento. Mas quero fazer aqui, Sr. Presidente, um
apelo a V. Exa., fazer um balanço, pelo menos mensal, para que se
coloque em votação os requerimentos fruto do trabalho das
comissões. Fazemos audiências públicas muito longas, decisões são
tomadas pelos Deputados em face de visitas, como na Comissão de
Segurança Pública. Visitamos nove Municípios, cadeias públicas,
penitenciárias, e muitas vezes, para que possamos dar
prosseguimento ao nosso trabalho, é preciso que o requerimento saia
da comissão, chegue à Mesa da Assembléia e seja votado em
Plenário. Portanto, Presidente Alberto Pinto Coelho, gostaria de
solicitar que V. Exa. não permitisse que os requerimentos que foram
aprovados aqui, hoje, demorem um ano para serem colocados em
pauta. V. Exa. - não canso de repetir isso - vem conduzindo o
Parlamento mineiro de forma brilhante, mas é preciso entender que
somos Deputados regimentalistas, que gostamos do processo
legislativo, que gostamos de atuar em comissões, em CPIs, em
comissões especiais. As comissões são os pulmões da Casa, então é
necessário que tenhamos a aprovação dos requerimentos. Tivemos
aqui, Deputado Domingos Sávio, que preside esta reunião neste
momento, requerimentos aprovados em comissão há mais de um ano;
então é necessário que nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, tenha essa sensibilidade. Por isso faço um apelo até mesmo
para que o Secretário-Geral da Mesa, o Sr. José Geraldo, de quem
cobramos várias vezes que esses requerimentos fossem colocados
em pauta, possa assessorar o nosso Presidente dizendo: Presidente,
temos X número de requerimentos este mês. Vamos priorizar os
requerimentos dos Deputados nas comissões e vamos colocar na
pauta? Isso para que os Deputados obtenham resposta dos órgãos e
poderes e possam, de fato, dinamizar seu trabalho, dando celeridade.
Portanto, faço Sr. Presidente, um agradecimento a V. Exa. pela
paciência, dizendo a todos os mineiros que foi com muito orgulho que
cumprimos nosso papel nesse primeiro semestre e que no dia 1º de
agosto estaremos de volta com a mesma garra, com a mesma firmeza
e com a mesma disposição para trabalhar em defesa dos interesses
do povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - 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 Weliton Prado. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer a todas e a
todos, cumprimentá-los e dizer-lhes da nossa imensa alegria pela
maneira carinhosa com que as pessoas nos tratam nos locais por
onde andamos, seja em Belo Horizonte, seja em outras regiões do
Estado, de tal forma ficou marcada a campanha pela redução da tarifa
de energia em Minas Gerais. Realmente foi um marco histórico,
porque foi a primeira vez, em 56 anos, que a Cemig reduziu a tarifa. E
foi uma redução significativa, de 17,11% para o comércio, para
pequenas indústrias, para a baixa tensão e para todas as residências
do Estado.

Muitos nem acreditavam que essa redução seria possível. Isso
mostra que, quando há mobilização, determinação, união e pressão,
conseguimos fazer valer os nossos direitos.

A campanha foi maravilhosa, contagiou todo o Estado. Recolhemos
mais de meio milhão de assinaturas na Praça Sete, no metrô em
Contagem, em Betim, no Sul e no Norte de Minas, na Zona da Mata,
no Triângulo, enfim, em todas as regiões do Estado. As pessoas
contribuíram, entraram na campanha e enviaram contribuições por “e-
mail”, carta e fax para a Aneel. É a primeira vez que Minas Gerais
sedia a maior audiência pública em toda a história do nosso país em
relação a revisões tarifárias da Aneel. Foi a maior audiência pública do
País.

A primeira revisão tarifária, que ocorreu há mais de cinco anos, não
contou com a participação de nenhum representante residencial.
Compareceram apenas 79 pessoas representando o comércio e a
indústria. Naquela época, a conta de luz aumentou mais 30%. No
próprio documento da Aneel, ela reconheceu que se trata da maior
participação já vista em processo de revisão. Na revisão da Cemig,
ocorrida em 2003, quando a tarifa aumentou 31,53%, foram recebidas
apenas 11 contribuições, tendo-se reunido em audiência apenas 79
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pessoas, e nenhum era consumidor residencial. Na revisão deste ano,
somente eu, juntamente com o Deputado Federal Elismar Prado,
apresentamos 16 contribuições. Do ponto de vista técnico, provamos
várias falhas na planilha de custo. Darei um exemplo claro e objetivo.
Na planilha de custo constava que um poste era trocado a cada três
anos. Conseguimos mostrar que se tratava de uma falha. Imaginem
só a quantidade de postes no Estado inteiro, em Belo Horizonte, na
porta da sua casa, no seu bairro. Quer dizer, se esse cálculo fosse
verdadeiro, a cada três anos trocariam todos os postes do Estado.
Essa foi uma falha que detectamos.

Um outro ponto diz respeito aos gastos oficiais com publicidade.
Acompanhamos toda a planilha apresentada, juntamente com a
publicação no diário oficial durante o ano inteiro. Analisamos um por
um. Conseguimos identificar que os números apresentados não eram
os divulgados. Com isso, mostramos que havia falha na planilha de
custos. Além disso, conseguimos comprovar, em vários outros itens,
que a população estava pagando um valor maior e que, aliás, tem
direito, na nossa avaliação, à devolução dos valores pagos a mais nos
anos anteriores. Tudo isso, juntamente com as contribuições que a
população enviou, o abaixo-assinado, a presença maciça de pessoas
na audiência pública em Belo Horizonte, possibilitou a nossa vitória.
Estivemos presente, com o Deputado Elismar Prado, em Brasília, na
Aneel, participando de várias reuniões com a relatora do processo,
Dra. Joísa; esta, aliás, enviou uma correspondência para a
Assembléia Legislativa dizendo que acatou e incorporou todas as
nossas propostas. Elas foram fundamentais para a redução da tarifa
de energia.

Reconheço o trabalho de todos os Deputados desta Casa nessa
questão. O Deputado Domingos Sávio esteve presente à reunião da
Aneel aqui em Belo Horizonte, entregou um documento com a
assinatura de todos os Deputados desta Casa solicitando uma
redução do índice que poderia chegar a 15%.

Fica aqui nosso reconhecimento pela participação desta Assembléia
Legislativa e pela mobilização popular.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
quero cumprimentá-lo e dar testemunho dessa luta. Cada dia mais, no
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ambiente democrático em que vivemos, temos de aprender a construir
uma convivência saudável, aprender a nos unir pelas causas e pelas
idéias. Às vezes temos divergências também no campo das idéias,
mas isso é também saudável. Quando temos uma causa de interesse
do nosso povo, não faz sentido ficarmos polemizando. Pelo contrário,
precisamos unir-nos.

E foi isso que ocorreu. Vimos o trabalho que V. Exa. desenvolveu,
lutando para que tivéssemos redução da tarifa de energia. Da mesma
maneira, empenhei-me trabalhando não só aqui. Como V. Exa.
lembrou, fui às audiências e manifestei-me, de maneira clara, dizendo
que o sentimento unia a base do governo, a Oposição e os elementos
da própria estrutura do governo Aécio Neves, sendo aquela a hora de
encontrarmos mecanismos para reduzir custos.

Lembro-me, aliás, de algo que possibilitou a redução dos custos.
Todos os cidadãos de Minas - de Belo Horizonte e do interior -, todos
nós, consumidores de energia da Cemig, tínhamos de pagar uma
parte do combustível das usinas térmicas do Norte do País, de alguns
Estados que não têm abastecimento de energia elétrica satisfatório.
Essa Contribuição para o Combustível - parece-me que se abreviava
por CC - era cobrada na conta de todo cidadão. Pensem bem: o
cidadão de baixa renda, pobre e humilde, tinha de contribuir para
resolver problemas de outros Estados da Federação. É preciso
encontrar um meio de atender o cidadão pobre de outros Estados do
Nordeste, mas não tirando mais dos cidadãos mineiros. Essa e outras
atitudes tornavam possível a redução, mas isso não aconteceria se
não nos uníssemos. Nisso V. Exa. tem razão. Parabenizo-o por sua
atitude. Estive ao seu lado, lutando por essa causa.

Quero lembrá-lo de que, além disso, temos lutado nesta Casa por
outras coisas. Uma delas, por exemplo, é a retomada do Luz para
Todos. Essa retomada foi possível na medida em que foi celebrado
novo convênio do governo do Estado com o governo federal. Creio
que, nos próximos dias, recomeçam as ligações para atendermos a
100% dos mineiros.

Quero despedir-me mostrando que, mesmo divergindo em alguns
momentos, devemos ter a grandeza de nos unirmos naquilo que traz
benefícios para nossa população. Obrigado.
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O Deputado Weliton Prado - Quero agradecer e parabenizar o
Deputado Domingos Sávio. Entendemos que é preciso principalmente
tratar a energia elétrica como serviço público essencial, e não como
mera mercadoria ou bem de consumo.

A tarifa de energia realmente é muito cara. Podemos fazer a
comparação. Tenho aqui os dados. A tarifa de energia em Minas
Gerais é a mais cara do Brasil. Fizemos uma tabelinha, que era
consultada pelas pessoas com freqüência. A energia em Minas é 17%
mais cara que a da Bahia; 30% mais cara que a do Ceará; 43% mais
cara que a do Rio de Janeiro; 44% mais cara que a de Santa Catarina;
47% mais cara que a de Goiás; 48% mais cara que a do Rio Grande
do Sul; 49% mais cara que a do Espírito Santo; 61% mais cara que a
do Pará; 72% mais cara que a de Brasília; 76% mais cara que a de
São Paulo e 107% mais cara que a do Amapá.

Outro ponto sério da nossa campanha foi a conscientização das
pessoas relativamente ao que pagávamos de impostos e tributos. Só
de ICMS chega-se a 42%. O ICMS de Minas Gerais também é o mais
caro do Brasil. O ICMS é de 30%, mas, com a cobrança por dentro,
chega-se a 42%.

Costumávamos falar algo, que gosto de repetir, para deixar bem
marcado. É bom que as pessoas entendam, após reflexão, até porque
faz parte do contexto histórico do Estado, que Tiradentes foi
esquartejado e morto por 1/5 da Coroa, dos impostos cobrados, o
equivalente a cerca de 20%. Só de ICMS, em Minas Gerais, são
cobrados 42%. Se forem cobrados todos os tributos e encargos,
chega-se a 62%, ou seja, três vezes mais o percentual pelo qual
Tiradentes foi esquartejado. O Deputado Federal Elismar Prado, na
reforma tributária, apresentou uma emenda para diminuir o ICMS da
conta de energia elétrica, colocando o maior percentual cobrado de
25%. Seria outra redução significativa se essa emenda fosse
aprovada.

Tenho também um projeto tratando do mesmo assunto, tramitando
nesta Casa. O meu projeto diminui o ICMS da conta de luz. Seria mais
um avanço, uma forma de diminuir a conta de energia. Já
conseguimos a redução de 17% no valor da tarifa. Se conseguirmos
diminuir mais o ICMS, a conta poderá cair mais.
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Queria ressaltar outras bandeiras de lutas que intensificaremos.
Queremos convidar todos para que participem desse movimento
conosco, porque é muito importante essa mobilização. Na campanha
pela redução da tarifa de energia elétrica, tivemos uma magnífica
participação das pessoas que ficaram contagiadas. Elas acreditaram,
mobilizaram-se, e o resultado está aí. Da mesma maneira que
conseguimos reduzir a tarifa de energia elétrica em Minas Gerais em
17%, conseguimos também impedir a cobrança da Taxa de Incêndio
para todas as residências. Conseguimos igualmente impedir a
cobrança para chamar a polícia. Se o policial fosse a pé, teriam de ser
pagos R$12,00; se fosse de moto, R$15,00; se fosse de carro,
R$27,00 para cada policial. Conseguimos impedir isso porque as
pessoas entraram realmente na campanha, acreditando que era
possível vencer. Com a mobilização e a união de todos, tivemos
vitória em todas essas campanhas. Intensificaremos também a luta
pela redução da tarifa da Copasa, outro abuso que tem sido cometido
em Minas Gerais e que já foi inclusive motivo de várias
representações que apresentei ao Ministério Público Estadual. Além
disso, intensificaremos a revisão do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, o
famoso DPVAT. É um absurdo os aumentos sucessivos que
ocorreram nos últimos anos. Esse Seguro, para as motos, tem subido
de forma arbitrária e absurda. Os motoristas foram pegos de surpresa
com o último aumento abusivo de 38% para as motos. O Seguro
Obrigatório passou de R$183,34 para cerca de R$254,00, em 2008.
Segundo a categoria, o aumento somou 165% desde 2005, quando o
valor era de R$96,00. Em 2006, passou para R$137,00, com um
aumento de 43%; em 2007, passou para R$183,00; e, em 2008,
houve um aumento de 33%. A fatura, então, foi para R$254,00. É
inadmissível essa situação. Não podemos aceitar, de maneira
nenhuma, esses aumentos abusivos que aconteceram no Seguro
DPVAT, tanto para as motos quanto para os carros. Não dá saltar de
R$96,00 para R$254,00 em poucos anos; não há justificava para isso.
Sr. Presidente, é importante fazer todo um rastreamento. Queremos
fazer uma devassa. Teremos a participação do Deputado Federal
Elismar Prado, que já está solicitando toda essa documentação em
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relação à Federação Nacional das Seguradoras - Fenaseg.
Enfim, estamos fechando o semestre com chave de ouro. A nossa

Comissão de Assuntos Municipais, mais uma vez, foi considerada
uma das comissões mais atuantes. Tive a honra de ter sido o relator
do projeto da nova organização do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais. Conseguimos garantir a criação de novos cargos de
Juízes em todo o Estado de Minas, para facilitar o acesso da
população ao Poder Judiciário. Somente em Uberlândia, são mais 10
varas, mais 2 Juízes.

Fico muito feliz, porque fechamos o ano com vários projetos
aprovados, como o Projeto de Lei Complementar nº 26, da
organização judiciária. Conseguimos uma vitória inédita e incrível: em
56 anos, é a primeira vez que a conta de luz é reduzida no Estado de
Minas Gerais. Quero agradecer e dizer que a mobilização e a luta têm
de continuar. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência, antes do

encerramento desta última reunião do semestre, agradece a
colaboração dos colegas Deputados em todos os sentidos, pela
tolerância em todos os momentos da busca por entendimentos.
Compreensão e colaboração foram a tônica dos trabalhos desta Casa
neste semestre. Em meu nome, em nome do Presidente Deputado
Alberto Pinto Coelho e dos demais companheiros da Mesa diretora, o
nosso agradecimento penhorado aos colegas Deputados e
Deputadas, aos Diretores do Plenário e dos demais setores desta
Casa, aos Consultores e assessores, aos nossos competentes
funcionários, incluindo os da nossa Escola do Legislativo, que tanto
nos orgulha. Agradecemos ainda aos Diretores da imprensa e
funcionários da TV Assembléia, aos órgãos de imprensa e a todos os
que participaram conosco dos trabalhos desta Casa no primeiro
semestre deste ano. Também agradecemos aos eleitores e a todo o
povo do nosso Estado, principalmente aos funcionários públicos,
razão do nosso trabalho, a quem temos o dever de proteger e
defender. Agradecemos finalmente a Deus, que é suprema autoridade
e de quem vem todo o poder, para que continue a iluminar todos nós,
pois, das normas e leis votadas aqui, depende a sorte, o sofrimento e
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a felicidade do nosso povo. Obrigado a todos. Sozinhos, nada somos;
com todos, muito podemos fazer.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-
feira, dia 5 de agosto, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 5/8/2008.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Indicações:
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.
Terezinha Marlene Porto para membro do Conselho Estadual de
Educação; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do
requerimento - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome
da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto para membro do Conselho
Estadual de Educação; requerimento do Deputado Padre João;
aprovação do requerimento - Indicação, feita pelo Governador do
Estado, do nome do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho para membro
do Conselho Estadual de Educação; requerimento do Deputado Padre
João; aprovação do requerimento - Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Sr. João Victor Mendes de Gomes e
Mendonça para membro do Conselho Estadual de Educação;
requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Oderli
Aguiar para membro do Conselho Estadual de Educação;
requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Sílvia
Nietsche para membro do Conselho Estadual de Educação;
requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -
2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos
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Deputados Padre João e Gilberto Abramo; aprovação - Votação, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 1.978/2008; aprovação com a Emenda
nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.298/2008;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.431/2008; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.475/2008; aprovação
na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2;
declarações de voto - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura
- Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - 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 - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a

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

1ª Parte
Ata
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- O Deputado Fahim Sawan, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres, indicações e requerimentos.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome da Sra. Terezinha Marlene Porto para membro do Conselho
Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando
o adiamento da votação da indicação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Maria
Dolores da Cunha Pinto para membro do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando o
adiamento da votação da indicação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Márcio
Luiz Bunte de Carvalho para membro do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando o
adiamento da votação da indicação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. João
Victor Mendes de Gomes e Mendonça para membro do Conselho
Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando
o adiamento da votação da indicação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Oderli
Aguiar para membro do Conselho Estadual de Educação. A Comissão
Especial opina pela aprovação do nome. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Padre João solicitando o adiamento da discussão da
indicação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Sílvia
Nietsche para membro do Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Padre João solicitando o adiamento da
discussão da indicação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

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 Padre

João solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 2.475/2008 seja apreciado em primeiro lugar, entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo solicitando
a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.978/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a
pagar compensação e pensão indenizatória por danos materiais e
morais às famílias das vítimas fatais dos incêndios ocorridos nas
cadeias públicas localizadas nos Municípios de Ponte Nova e de Rio
Piracicaba. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação
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do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.978/2008 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.298/2008, do Deputado
Agostinho Patrús Filho, que altera a destinação prevista para o imóvel
doado ao Município de Senhora dos Remédios, nos termos da Lei nº
16.311, de 7/8/2006, e revoga o parágrafo único de seu art. 1º e o art.
2º. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo
nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.298/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.431/2008, do
Governador do Estado, que altera as Leis nºs 13.085, de 31/12/98;
14.695, de 30/7/2003; 15.302, de 10/8/2004; 15.304, de 11/8/2004;
15.961, de 30/12/2005; e 16.190, de 22/6/2006. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
nºs 1 a 5, que apresentou. A Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e
pela rejeição das Emendas nºs 4 e 5. A Emenda nº 6, apresentada em
Plenário, foi retirada pelo autor. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação,
a Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
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Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.431/2008 com as
Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.475/2008, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Ipsemg, institui a Gratificação de
Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional
nas carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - Gedima - e cria
cargos da carreira de Agente Governamental. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A
Presidência informa ao Plenário que a emenda encaminhada pelo
Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 252/2008,
publicada em 12/7/2008, foi contemplada no parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e será arquivada, nos termos do inciso IV do
art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.475/2008 na
forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero salientar que só foi

possível apreciar o Projeto de Lei nº 2.475/2008 graças à inversão da
pauta, que o fez passar à frente de 10 projetos. Sem isso, seria
impossível. Quero dizer, Sr. Presidente, que a nossa sensibilidade em
cessar a obstrução, que é legítima e nos é assegurada pelo
Regimento Interno desta Casa, instrumento que dá oportunidade à
Minoria da Casa de exercer o seu mandato e também a sua
cidadania, foi para que todos os projetos apreciados fossem de
interesse justo e legítimo dos servidores públicos do Estado de Minas
Gerais. A minha saudação a todos os servidores. Essa foi uma
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conquista ainda muito pequena por parte de alguns servidores. São
essas as minhas considerações.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
servidores presentes nesta Casa. Vemos a alegria dos servidores do
IMA, fruto de uma luta de muitos anos. Quero, neste momento,
cumprimentar todos os servidores do IMA, meus colegas veterinários,
técnicos agrícolas, funcionários da área administrativa, por toda a luta,
a paciência que tiveram durante muitos e muitos anos de luta. É claro
que ao mesmo tempo que estamos extremamente felizes pelos
servidores do IMA, queremos também que isso alcance outras
categorias. Nesta luta, não tivemos distinção em lutar mais por esses
ou aqueles servidores. Queremos lutar por todos os servidores do
Estado, mas esse é um processo que se vai construindo ao longo do
tempo. Temos certeza de que essa luta continuará para a valorização
dos servidores, e sabemos que o Governador Aécio Neves como vem
fazendo, haverá de levar esses benefícios às demais categorias. Esse
é um processo gradativo que começou primeiro com o equilíbrio das
finanças públicas. Um Estado endividado, que nem sequer honrava os
compromissos, não era um Estado que podia responder
adequadamente às reivindicações dos servidores, mas, na medida em
que o Estado se organizou, esse processo vem gradativamente
alcançando todos os servidores. Sou médico veterinário, os colegas
da Casa sabem disso, vimos lutando há vários anos, já na gestão
anterior para que essa justa reivindicação fosse atendida,
contemplando, assim, todos os servidores do IMA. Portanto, quero
parabenizar toda a categoria. Quero levar esse cumprimento ao nosso
colega Altino, Presidente do IMA, pois, mesmo incompreendido em
alguns momentos, nunca deixou de lutar para que essa reivindicação
fosse atendida, e ao Dr. Gilman, Secretário da Agricultura. Além de
cumprimentar os servidores do IMA, quero encerrar dirigindo-me aos
demais servidores, aos servidores do Ipsemg que estão aqui, que não
ficaram felizes, mas têm de continuar lutando. Encontrei-me com o
Prof. Anastasia e quero dar o testemunho de que o Presidente desta
Casa foi junto e lutou para que pudesse ampliar ao máximo a
reivindicação. Sabemos, e penso que hoje todo servidor público sabe
que nenhum Deputado pode chegar aqui e dar o aumento que quiser.
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Primeiro, porque essa é uma prerrogativa do Executivo. Há um limite
de autonomia. O Poder Legislativo não tem a autonomia de mudar o
projeto ampliando a reivindicação e, ainda, temos de dialogar com o
Executivo para verificar a capacidade de pagamento. Nessa luta, em
que o Presidente da Assembléia esteve à frente - estive ao seu lado,
Presidente -, conseguimos pelo menos um avanço, a retroatividade a
1º de janeiro. Além do reajuste que já estava previsto para o Ipsemg, a
retroatividade foi um ganho que a Casa Legislativa conquistou. E mais
que isso, o compromisso de continuar estudando a questão dos
apostilados aposentados que não estão tendo a devida correção dos
seus salários. É preciso analisar isso, caso a caso, para que os bons
não paguem por aqueles que tiveram privilégios excessivos. É preciso
analisar isso com prudência, porque não é justo que alguns servidores
fiquem penalizados. Encerro as minhas palavras dizendo que
estaremos ao lado dos demais servidores, para que esse benefício
possa se ampliar. Não posso deixar de agradecer ao Prof. Anastasia,
ao Altino e ao Governador Aécio Neves, por nos terem atendido e
concedido essa justa reivindicação a todos os servidores do IMA.

O Deputado Carlin Moura - Nós, da Bancada do PCdoB, junto com a
Bancada do PT, queremos parabenizar especialmente os servidores
do IMA pela mobilização e obtenção dessa gratificação, a Gedima. Ela
é fruto do bom serviço prestado por esses servidores. Temos sempre
repetido aqui, no Plenário desta Casa, que um Estado moderno se
constrói com a valorização do servidor público. Essa conquista que o
IMA obtém hoje é mais do que justa, é merecida em virtude do
trabalho, do desempenho, da dedicação desses servidores. Não
poderíamos deixar de aprovar, não poderíamos deixar de fazer esse
esforço concentrado antes do recesso parlamentar para garantir essa
conquista aos servidores do IMA. Queremos também, Sr. Presidente,
registrar - a Bancada PT-PCdoB faz questão disso - que não é o
melhor procedimento nem é correto o Executivo colocar em votação
projeto que se refere a duas categorias diferentes de servidores. O
IMA merece seu reajuste, mas, por outro lado, o reajuste concedido
aos servidores do Ipsemg é muito modesto, foram apenas 5%. No
primeiro momento, nem era prevista a retroatividade. Foi a única
categoria cujo projeto veio para o Plenário sem proposta de
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retroatividade. Até o teto do servidor público do Estado foi votado
retroativamente, mas o Ipsemg não tinha em seu projeto essa
retroatividade. A Bancada PT-PCdoB fez um grande esforço junto ao
Governador para, pelo menos, conceder a retroatividade. O reajuste
de 5% foi insignificante. Os aposentados do Ipsemg não foram
contemplados; os comissionados não foram contemplados. Não é
correto colocar servidores públicos em campos opostos. Dividir o
servidor público em Minas Gerais não é o melhor caminho. A unidade
do servidor público tem de ser preservada. Os Deputados ficaram aqui
numa sinuca de bico: ou contemplávamos o IMA ou agradávamos o
Ipsemg, como se os Deputados fossem responsáveis por isso.
Fazemos um apelo para que isso não se repita mais; conclamamos o
Governador do Estado a que, quando for dar reajuste, separe as
categorias para fazermos uma discussão franca e fraterna com cada
uma delas. Desse modo, aqueles que tentarem obter aumentos justos
conseguirão; outros, que ainda estarão lutando por isso, poderão
caminhar mais adiante. Fica aqui o nosso registro: votamos
favoravelmente ao projeto dos servidores do IMA, parabenizamos
todos eles, mas estamos insatisfeitos com o tratamento dispensado
aos servidores do Ipsemg. Parece que há uma vontade definitiva de
se acabar com o Ipsemg em Minas Gerais. Tudo o que se faz em
relação àquele Instituto é no sentido de desvalorizá-lo. Com isso não
podemos concordar. O Ipsemg é um patrimônio do servidor público de
Minas Gerais, e sua defesa é fundamental. Deixamos aqui o apelo e o
registro da Bancada PT-PCdoB.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, lembrei-me hoje,
curiosamente, dos meus tempos de Vereador em Belo Horizonte,
quando, sozinho, fiz oposição a 40 Vereadores que apoiavam o PT. A
história se repete. Essa junção do PSDB com o PT é tão perniciosa e
maléfica para a democracia que me lembrei do tempo de Vereador.
Estava na Câmara quando o Pimentel enviou um projeto criando
cargo, aumentando a carreira e o salário dos servidores do Hospital
Odilon Behrens - HOB. No mesmo projeto, criava cargos e mais
cargos na administração municipal. Em razão de a Prefeitura estar
extremamente inchada, queria votar contra a criação de cargos, mas
favorável ao aumento dos servidores do HOB. O Prefeito me deixou
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naquela situação: ou votava favorável ao aumento e à criação de
cargos ou ficava mal diante dos servidores. Esse cenário que vemos
aqui, hoje, é absolutamente igual. Será que foi o PT ou o Pimentel que
ensinou o Governador Aécio Neves a pôr na mesma vala o aumento
para servidores de instituições e autarquias diferentes? De um lado, o
IMA; de outro, o Ipsemg. Ou se vota favorável ao aumento do IMA ou
se fica contra o Ipsemg. Sr. Presidente, essa não é a melhor técnica
legislativa nem o melhor caminho. Quer dizer, não é o melhor caminho
jogar os servidores do IMA, que merecem o aumento que estão tendo
- o qual, aliás, ainda é pouco -, contra os servidores do Ipsemg. Há
vários anos, estão sem aumento. Será que esse aprendizado veio
dessa junção entre o PT e o PSDB? Isso é triste. Votamos hoje pela
aprovação do projeto. Vejo que os servidores do IMA aplaudiram os
servidores do Ipsemg, porque sabem que eles também merecem um
reajuste maior. Todavia assistimos a essa situação em que se põe
uma categoria contra a outra. Eu, Deputado do Partido Verde, voto
pelo aumento para os funcionários do IMA e do Ipsemg. Espero que
os funcionários do Ipsemg tenham certeza de que, num momento
próprio, esta Casa olhará pelo lado desses servidores, que não podem
ficar reféns dessa situação nem ser vítimas desse encontro de
interesses neste momento. Portanto, senhores, temos de votar numa
oportunidade muito próxima, creio que em agosto, um aumento
merecido para os servidores do Ipsemg, que não têm nada a ver com
os abnegados servidores do IMA, que estão cumprindo corretamente
as suas atribuições. Eles tiveram agora um reajuste e uma
gratificação, mas não podem ser jogados contra os seus co-irmãos do
Ipsemg. Alem disso, não podem ser julgados dessa forma, em reprise,
conforme eu disse, ao que ocorreu na Câmara de Belo Horizonte,
quando o Prefeito colocou a criação de novos cargos no mesmo
projeto de lei de aumento para os servidores. Com isso era necessário
recorrer à Justiça para que não houvesse esse “frankenstein”.
Portanto, Sr. Presidente, espero que nunca mais se repita isto nesta
Casa: pôr uma galeria de uma categoria de servidores contra a galeria
de outros servidores, que igualmente merecem o reajuste e não
podem ficar sujeitos a essa situação. Espero que essa injustiça em
relação aos servidores do Ipsemg seja corrigida num tempo próprio.
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Além disso, que isso corra em agosto e que não deixem esses
servidores na mão, simplesmente porque foram jogados contra outra
categoria. Era o que tinha a dizer. O Partido Verde está atento a essa
situação.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, com membro titular da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e do PMDB, que
decidiu votar em bloco a favor desse projeto, cabe-me apenas
cumprimentar os excelentes funcionários do IMA. Não se faz o
crescimento do agronegócio e da agricultura familiar no Estado sem o
esforço desses profissionais, e não se produz bem a nossa carne sem
esses trabalhadores. Sr. Presidente, o nosso voto é favorável mais
ainda para que possa ser ampliado o número de servidores do IMA e
da Emater, pois os Municípios necessitam desses profissionais para o
progresso das suas comunas e para a ampliação da produção
mineira. O mundo passa fome. A ONU anunciou que mais 100
milhões de euros serão incorporados à questão da fome a partir do
ano que vem. Temos a grande responsabilidade em Minas e no Brasil
de ampliar a produção agrícola e de servir efetivamente como celeiro
do mundo. Seja na produção da carne, seja na produção de grãos,
temos de contar com equipes fortes e sérias na Emater, no IMA e em
todos os órgãos do sistema operacional da agricultura, para que
Minas possa continuar dando exemplo ao Brasil, como tem feito até
agora.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, saúdo e parabenizo todos
os servidores que ainda permanecem nesta Casa. Gostaria de
expressar a minha estranheza em relação à posição do Deputado
Délio Malheiros. De fato, não tenho acompanhado as questões
relativas a Belo Horizonte, mas posso manifestar-me a partir do que
ouvi nesta Assembléia Legislativa. Desde que o projeto surgiu nesta
Casa, temos realizado debates e apresentado propostas alternativas.
A Bancada do PT, com o PCdoB, esforçou-se ao máximo para
proporcionar essas conquistas aos servidores, como temos feito
historicamente em relação a todas as categorias, mas não vi o
Deputado Délio Malheiros à frente de nenhuma negociação e de
nenhum debate nesta Casa. Registro isso aqui para fazer justiça aos
Deputados que se empenharam e lutaram para que houvesse alguma
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conquista a mais. Para nós, desde o início, isso foi realmente muito
constrangedor. Chamamos a atenção da Comissão de Constituição e
Justiça, pois, no primeiro debate, esse projeto já deveria ter sido
dividido em dois, a fim de que esse constrangimento não atingisse as
Comissões seguintes e este Plenário. Registro o nosso apoio a todas
as categorias. Parabenizo o esforço do IMA, que se fez presente, e a
sua conquista. Haveremos de alcançar novas conquistas. Não
desejamos parar por aí, pois vocês merecem muito mais do que
receberam. Esta Casa e o governo de Minas têm uma dívida com o
Ipsemg em relação a uma melhor recomposição do salário dos seus
servidores. Realmente, é injusto um aumento de 5%, comparando-se
com as demais categorias. O diálogo ainda não foi cessado. O Líder
da Maioria, Deputado Domingos Sávio, disse que ainda estará aberto
ao diálogo no próximo semestre, quando retornarmos do recesso.
Houve um esforço da Bancada do PT e do PMDB para um maior
reajuste. A retroatividade não resolverá o problema, mas foi um
avanço. Contudo, isso não ajuda substancialmente na conquista do
que realmente é de direito do patrimônio do nosso Estado, o Ipsemg.
Deputado Domingos Sávio, o Ipsemg precisa ampliar o seu
atendimento no interior e necessita de uma condição melhor para os
seus servidores. Deve haver um compromisso maior do governo de
Minas e do Governador com esse instituto, que é de todos nós,
Deputados desta Casa, e de todos os servidores do Estado de Minas
Gerais. Daremos prosseguimento às negociações, que terão de ser
reabertas. A nossa Bancada e a do PMDB assumiram o compromisso
de realizar esse diálogo com o governo e com a Liderança do
Governo nesta Casa, a fim de retomarmos o debate, com o objetivo
de conseguir um reajuste mais justo para os trabalhadores do Ipsemg.
Um abraço a todos. Boa noite!

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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 991, 1.386, 1.479,
1.609 e 1.945/2007, 2.028 e 2.395/2008 e, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 2.098/2008, uma vez que permaneceram em ordem do dia por
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seis reuniões.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
16, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
1º/7/2008

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Inácio Franco e Antônio Carlos Arantes
(substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do BPS), 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 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 matéria constante na pauta e comunica
o recebimento de ofício do Sr. João de Deus de Macedo, Diretor de
Planejamento Executivo da Oi, publicado no “Diário do Legislativo”,
em 27/6/2008. 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 2.600, 2.636, 2.661
e 2.664/2008. 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 Dinis Pinheiro em que solicita ao Dr. Hélio
Costa, Ministro das Comunicações, ao Procon Estadual e ao
Ministério Público Federal providências para que se estabeleça
cobrança de uma tarifa local de telefonia na Região Metropolitana de
Belo Horizonte; e ao primeiro sejam encaminhadas também a cópia
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das notas taquigráficas e gravação em DVD da reunião do dia
17/6/2008, realizada nesta Comissão sobre a ampliação da cobrança
de tarifa local de telefone para cidades da Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 8/7/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão, e os Deputados Ruy Muniz e Hely Tarqüínio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarquínio
dispensa a leitura da ata da reunião 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 do Projeto de Lei nº
2.346/2008, em turno único, cuja relatoria avocou para si. 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 2.669 e 2.670/2008. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.140 e 2.274/2008. Registra-
se a presença da Deputada Rosângela Reis. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita a
realização de debate público, em comemoração ao centenário de
nascimento de João Guimarães Rosa, sua obra e sua trajetória
política. 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, 15 de julho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Inácio Franco e Wander Borges,
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 Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. José Carlos de Carvalho, Secretário
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, solicitando a indicação de dois membros da
Comissão para atuarem como titular e suplente no referido Conselho;
e da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora Geral do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, solicitando a indicação de um
representante da Comissão para compor o Conselho de
Administração daquele órgão. O Presidente, ouvidos os demais
membros, indica para atuar como titular e suplente do Conselho de
Administração do IEF, respectivamente, os Deputados Inácio Franco e
Wander Borges, e para o Conselho de Administração do Igam o
Deputado Fábio Avelar. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado os pareceres pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.449/2008 (relator: Deputado Wander Borges); e
pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.888/2007 na forma
do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à
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3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Wander Borges e
Fábio Avelar em que solicitam seja ouvido nesta reunião o Padre
Rogério Cruz, Presidente da ONG Viva Cão, do Município de Caldas;
e da Cecília Ferramenta em que solicita a realização de audiência
pública para debater, no Município de Ipatinga, a obra de instalação
de rede de transmissão de energia elétrica da Interligação Elétrica de
Minas Gerais - Iemg -, na Área de Preservação Ambiental - APA -
Ipanema, localizada no Povoado de Tribuna, que se situa na zona
rural desse Município. Os requerimentos do Deputado Carlin Moura
em que solicita a realização de audiência pública para discutir
suspeita de irregularidade na venda do terreno da Codemig, localizado
em Ribeirão das Neves, onde se pretende instalar o Distrito Industrial
de Ribeirão das Neves, bem como discutir irregularidades no processo
de licenciamento para instalação de aterro, conforme denunciado nos
jornais “Estado de Minas” e “Novo Jornal”; e dos Deputados Fábio
Avelar e Sávio Souza Cruz em que solicitam a realização de audiência
pública no Município de Caldas para averiguar as denúncias recebidas
pela Comissão sobre o extermínio de animais domésticos naquela
cidade, são recebidos pela Presidência e serão votados
oportunamente. Atendendo ao requerimento dos Deputados Wander
Borges e Fábio Avelar, aprovado na reunião, a Presidência convida a
tomar assento à mesa o Padre Rogério Cruz, Presidente da Ong Viva
Cão, do Município de Caldas. A Presidência concede a palavra aos
Deputados Wander Borges e Fábio Avelar, autores do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo
após, passa a palavra ao convidado, que faz denúncias a respeito do
extermínio de animais no seu Município. O Presidente agradece ao
Padre Rogério Cruz pela sua participação, e este se retira. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 julho de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca - Inácio

Franco.
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008
Às 16h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Magalhães, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 1ª Fase da 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 Complementar
nº 28/2007, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ademir
Lucas, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.404/2008. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento da Deputada Cecília Ferramenta,
que solicita a realização de audiência pública com o objetivo de
conhecer e debater o novo plano de expansão da Usiminas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Padre João.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Padre João e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados



1560

Roberto Carvalho, Gil Pereira e Gustavo Valadares. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, 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
a matéria constante na pauta e, em audiência pública, conhecer o
projeto de transposição de linhas férreas da Ferrovia Centro-Atlântica,
obter esclarecimentos dos órgãos responsáveis pelo licenciamento
das obras e discutir o direito à indenização das vítimas de acidentes
envolvendo trens da empresa e comunica o recebimento de ofício da
Deputada Kelly Moraes, Presidente da Comissão de Assuntos
Municipais da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul, publicado no “Diário do Legislativo” de 10/7/2008. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Carlos Rogério
Caldeira, engenheiro do DNIT; Ubaldina Maria da Costa Isaac e André
Andrade, respectivamente Coordenadora do Núcleo de Licenciamento
Ambiental e Analista Ambiental do Ibama - MG; Adelino Américo de
Freitas, Gerente de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT -; Celson José Resende Filho, Coordenador
Técnico da Unidade Regional da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT -; José Osvaldo Cruz, Coordenador de Relações
Institucionais da Ferrovia Centro-Atlântica - FCA -, e Padre Cássio
Ferreira Borges, da Comissão de Representantes das Comunidades
da Região Leste de Belo Horizonte Atingidas pela Linha Férrea, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra aos Deputados Padre João e Roberto Carvalho, autores do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião 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. O Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007 é retirado da pauta, por falta de
pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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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 2.694, 2.695 e
2.696/2008. 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 Almir Paraca (4) em que solicita sejam
enviados ofícios ao Executivo estadual, solicitando a elaboração do
Plano Diretor da Bacia do Rio Sapucaí em parceria com o Comitê
Gestor de Bacia, antes da execução do projeto de contenção de
enchentes; ao Executivo estadual e à Copasa-MG para que recebam,
analisem e considerem todas as sugestões apresentadas ao projeto
de contenção de enchentes na Bacia do Rio Sapucaí; ao Executivo
estadual e à Copasa-MG solicitando o envio do projeto de barragens
da Bacia do Rio Sapucaí aos seguintes órgãos: Conama, Conarh,
Comitê de Bacia do Rio Sapucaí, Ministérios Públicos Estadual e
Federal e à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta
Casa, para análise, antes de sua execução; e ao Executivo Estadual e
à Copasa-MG para que se apresente planejamento detalhado de
indenizações e reassentamento das famílias atingidas pelo projeto de
execução de barragens da Bacia do Rio Sapucaí, dando-lhes a
oportunidade de se manifestarem em audiências públicas amplamente
divulgadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, na mesma data, às 16 horas, com a finalidade
de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº
28/2007, no 2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado
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Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB) e João Leite
(substituindo o 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
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposição da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros e Célio
Moreira em que solicitam seja realizada audiência pública, para
discutir a transferência do terminal rodoviário de Belo Horizonte, do
Centro para o Bairro Calafate; Délio Malheiros e Vanderlei Jangrossi
em que solicitam seja realizada reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para debater o
elevado preço dos adubos no Estado de Minas Gerais; Durval Ângelo
em que solicita providências da Comissão em relação às reclamações
do Sindicato dos Detetives de Polícia do Estado de Minas Gerais
referentes à consignação em folha de pagamento do servidor público,
conforme a Lei nº 15.025, de 19/1/2004. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Sargento Rodrigues.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assunto de
interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento do ofício do Prof. Reinaldo Marcos Batista
Teixeira, Chefe de Gabinete do Reitor da Unimontes, publicado no
“Diário do Legislativo”, em 10/7/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita seja
realizada reunião para, em audiência pública, obter esclarecimentos
sobre acusações que pesam sobre a Sra. Rita de Cássia Berbert,
Diretora da Escola Estadual Tibiriça, nesta Capital. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, e para a extraordinária, hoje, dia 16/7, às 16 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 26/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 26/2007, de autori a do Presidente
do Tribunal de Justiça, que altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de
janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, c om as Emendas
n°s 1, 3 a 5, 7 a 16 e 18, e as Subemendas n° 1 às Eme ndas n°s 2 e 6
ao vencido no 1° turno, destacado e rejeitado o inc iso VIII do art. 53.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 26/2007
Altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro d e 2001, que
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contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O território do Estado, para a administr ação da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme as relações
constantes nos Anexos desta lei complementar.

§ 1° - A prestação jurisdicional no Estado, em segu nda instância,
compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar.

§ 2° - A fiscalização contábil, financeira, orçamen tária, operacional e
patrimonial dos tribunais a que se refere o § 1° se rá exercida pela
Assembléia Legislativa, na forma definida em seu Regimento Interno.

§ 3° - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiç a Militar enviarão à
Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório das suas
atividades e apresentarão sua prestação de contas anual,
acompanhada do relatório de controle interno, para fins do disposto no
§ 2°.

§ 4° - Os demonstrativos de despesa serão divulgado s, no órgão
oficial de imprensa do Estado e por meio eletrônico, nos termos do §
3° do art. 73 da Constituição do Estado.”.

Art. 2° - O art. 2° da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° - A Corte Superior do Tribunal de Justiça,  nas condições e
limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos Juízes de
primeiro grau para comarcas, contíguas ou não, visando aos
seguintes objetivos:

I - solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara
ou comarca;

II - produção mínima que justifique o cargo.”.
Art. 3° - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei Compl ementar n° 59, de

2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá praticar atos judiciais nos distritos.”.
Art. 4° - O inciso I do § 5° do art. 6° da Lei Comp lementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 6° - (...)
§ 5° - (...)
I - dois Serviços de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira

e segunda entrância, e, nas de entrância especial, mais um
Tabelionato de Notas por vara acima de dez, até o máximo de dez
Tabelionatos de Notas na comarca;”.

Art. 5° - O art. 7° da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° - A Corte Superior do Tribunal de Justiça suspenderá as
atividades jurisdicionais da comarca que, por três anos consecutivos,
segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral de
Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a
sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem.

Parágrafo único - Após a suspensão de que trata o “caput” deste
artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto
de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca.”.

Art. 6° - O art. 8° da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
vigorar com a seguinte redação, permanecendo como de entrância
especial as comarcas assim classificadas na data da publicação desta
lei complementar:

“Art. 8° - As comarcas classificam-se como:
I - de entrância especial as que têm cinco ou mais varas instaladas,

nelas compreendidas as dos Juizados Especiais, e população igual ou
superior a cento e trinta mil habitantes;

II - de primeira entrância as que têm apenas uma vara instalada;
III - de segunda entrância as que não se enquadram nos incisos I e

II deste artigo.
Parágrafo único - Para fins de classificação da comarca, nos termos

do inciso I do “caput”, a comprovação do número de habitantes se
dará por estimativa anual, publicada pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE -, nos termos do art. 102 da Lei
Federal n° 8.443, de 16 de julho de 1992.”.

Art. 7° - O “caput” e os §§ 1°, 3°, 4° e 8° do art.  10 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a  redação que
segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 9° a 12:

“Art. 10 - Servirão nas comarcas do Estado:
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I - em Belo Horizonte, cento e dez Juízes de Direito titulares de
varas, quarenta dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, trinta e
cinco Juízes de Direito Auxiliares, com função de substituição e
cooperação, e seis Juízes-Corregedores;

II - em Betim, doze Juízes de Direito, sendo três do Juizado
Especial;

III - em Contagem, trinta Juízes de Direito, sendo quatro do Juizado
Especial;

IV - em Uberlândia, vinte e oito Juízes de Direito, sendo quatro do
Juizado Especial;

V - em Juiz de Fora, vinte e sete Juízes de Direito, sendo quatro do
Juizado Especial;

VI - em Uberaba, vinte Juízes de Direito, sendo seis do Juizado
Especial;

VII - em Montes Claros, dezoito Juízes de Direito, sendo dois do
Juizado Especial;

VIII - em Divinópolis e Governador Valadares, dezesseis Juízes de
Direito, sendo três do Juizado Especial;

IX - em Araguari, onze Juízes de Direito, sendo três do Juizado
Especial;

X - em Pouso Alegre e Sete Lagoas, dez Juízes de Direito, sendo
três do Juizado Especial;

XI - em Ipatinga, dez Juízes de Direito, sendo dois do Juizado
Especial;

XII - em Conselheiro Lafaiete, Teófilo Otôni e Ribeirão das Neves,
nove Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial;

XIII - em Barbacena, Passos, Poços de Caldas e Varginha, oito
Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial;

XIV - em Cataguases, Ituiutaba, Muriaé, Patos de Minas e São João
del-Rei, seis Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial;

XV - em Alfenas, Araxá, Coronel Fabriciano, Formiga, Itajubá,
Itaúna, Pará de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, São
Sebastião do Paraíso e Três Corações, cinco Juízes de Direito, sendo
um do Juizado Especial;

XVI - em Campo Belo, Caratinga, Curvelo, Itabira, Lavras,
Leopoldina, Manhuaçu, Nanuque, Nova Lima, Ouro Preto, Paracatu,
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Pirapora, Ponte Nova, São Lourenço, Timóteo, Ubá, Unaí, Vespasiano
e Viçosa, quatro Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial;

XVII - em Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Carangola,
Diamantina, Frutal, Guaxupé, Ibirité, Janaúba, Januária, João
Monlevade, Mantena, Oliveira, Santa Rita do Sapucaí, Santos Dumont
e Visconde do Rio Branco, três Juízes de Direito, sendo um do
Juizado Especial;

XVIII - em Andradas, Araçuaí, Arcos, Baependi, Boa Esperança,
Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Cambuí,
Cássia, Caxambu, Congonhas, Conselheiro Pena, Esmeraldas,
Guanhães, Inhapim, Itabirito, Itambacuri, Itapecerica, Iturama, João
Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Machado, Manga,
Manhumirim, Mariana, Mateus Leme, Matozinhos, Monte Carmelo,
Muzambinho, Ouro Branco, Ouro Fino, Paraisópolis, Pedra Azul,
Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabará, Sacramento, Salinas, Santa
Bárbara, São Francisco, São Gonçalo do Sapucaí, São João da
Ponte, São João Nepomuceno, Três Pontas e Várzea da Palma, dois
Juízes de Direito.

§ 1° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a
Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes.

(...)
§ 3° - É obrigatória a instalação de vara de execuç ão criminal nas

comarcas onde houver penitenciárias.
§ 4° - A instalação das comarcas, das varas e das u nidades

jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos financeiros.

(...)
§ 8° - A Comarca de Belo Horizonte conta seis varas  no Distrito do

Barreiro, sendo duas criminais, e quatro no Distrito de Venda Nova.
§ 9° - Funcionará na Comarca de Belo Horizonte o Ce ntro de Apoio
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Jurisdicional, composto por Juízes de Direito Auxiliares, com
competência para substituição e cooperação, com estrutura
determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 10 - Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
complementar.

§ 11 - Para expedir a resolução prevista no § 4° de ste artigo, a Corte
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

I - cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.
§ 12 - As comarcas de primeira entrância são as constantes no item

III do Anexo I desta lei complementar.”.
Art. 8° - Ficam criados vinte cargos de Desembargad or do Tribunal

de Justiça, passando o § 1° do art. 11 da Lei Compl ementar n° 59, de
2001, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1° - São cento e quarenta os cargos de Desembarga dor do

Tribunal de Justiça, dos quais um será o de Presidente; três, os de
Vice-Presidentes; e um, o de Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 9° - O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 10 - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte inciso V, f icando o inciso V
renumerado como inciso VI, e o inciso VI, como inciso VII, com a
seguinte redação:

"Art. 16 - (...)
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
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VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu
Regimento Interno.".

Art. 11 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de
vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade, e doze por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 12 - O § 1° do art. 31 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - (...)
§ 1° - O procedimento da correição será estabelecid o pela

Corregedoria-Geral de Justiça e ocorrerá anualmente.”.
Art. 13 - Ficam acrescentados ao art. 59 da Lei Complementar n° 59,

de 2001, os seguintes §§ 1° e 2°:
"Art. 59 - (...)
§ 1° - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias pod erão ter

competência, na forma estabelecida em resolução da Corte Superior
do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas cíveis que
envolvam questões relacionadas com o meio ambiente.

§ 2° - O Tribunal de Justiça instalará, nas comarca s de entrância
especial, varas especializadas no julgamento de questões relacionadas
com o meio ambiente e o consumidor.”.

Art. 14 - O “caput” do art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude
exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores
bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e entidades
congêneres que lidem com menores, garantindo-lhes medidas de
proteção.”.

Art. 15 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 59, de 2001,
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os seguintes arts. 62-A, 62-B e 62-C:
“Art. 62-A - A Vara de Conflitos Fundiários de Belo Horizonte passa

a denominar-se Vara Agrária de Minas Gerais, e a ela compete
processar e julgar, com exclusividade, as ações que tratem de
questões agrárias envolvendo conflitos fundiários.

§ 1° - Sempre que considerar necessário à eficiente  prestação
jurisdicional, o Juiz far-se-á presente no local do litígio.

§ 2° - A Corte Superior do Tribunal de Justiça edit ará resolução para
regulamentar a matéria tratada neste artigo.

Art. 62-B - Compete a Juiz da Vara de Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo processar e julgar as causas e questões que envolvam
essas matérias, especialmente em caso de descumprimento da
legislação e do direito ao meio ambiente, à moradia e à cidade
sustentável.

Art. 62-C - Compete a Juiz da Vara do Idoso exercer as atribuições
de fiscalização, orientação e apuração de irregularidades de
instituições, organizações governamentais e não governamentais,
abrigos, instituições de atendimento e entidades congêneres que
lidem com idosos, garantindo-lhes as medidas de proteção e
atendimento prioritário previstas na Lei Federal n° 10.741, de 1° de
outubro de 2003, salvo aquelas cuja competência específica couber
aos demais juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o “caput”, cabe ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e sua
substituição, quando convier.”.

Art. 16 - A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g" a "i":

"Art. 61 - (...)
III - (...)
c) detração e remição da pena;
(...)
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for
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omissa;
h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses de regime

aberto ou suspensão condicional da pena;
i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia

sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatória,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;".

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 65 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, o seguinte § 3°:

“Art. 65 - (...)
§ 3° - O Diretor do Foro realizará, anualmente e “i n loco”, a correição

nos serviços extrajudiciais.”.
Art. 18 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção I
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais

Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

I - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas em
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Das Turmas Recursais

Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões
dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior, por proposta do Conselho de
Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais.

§ 1° - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
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suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão indic ados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão designados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para in tegrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 4° - Quando o interesse da prestação jurisdiciona l recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 5° - A Corte Superior, mediante proposta do Conse lho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

§ 6° - O número de processos julgados pelo Juiz com o relator de
Turma Recursal será compensado na distribuição de processos da
sua vara de origem.

§ 7° - Os processos em que o Juiz atuar como relato r serão
contados no seu mapa de produtividade.

§ 8° - A cada Turma Recursal corresponderá uma Secr etaria de
Juízo, na forma da lei.

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e “habeas corpus” contra atos de Juízes de Direito do Sistema e
contra seus próprios atos.

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão
realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal
da comarca-sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão, na forma da lei.

Subseção IV
Dos Juizados Especiais e Suas Unidades Jurisdicionais

Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades
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jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes de Direito.
§ 1° - Nas comarcas onde houver um só cargo de Juiz  do Sistema

dos Juizados Especiais, haverá uma unidade jurisdicional.
§ 2° - Nas comarcas onde houver dois ou mais cargos  de Juiz do

Sistema dos Juizados Especiais, haverá uma ou mais unidades
jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3° - Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
a competência será plena e mista.

§ 4° - Nas comarcas onde houver mais de uma unidade  jurisdicional,
a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5° - As unidades jurisdicionais de mesma competên cia serão
numeradas ordinalmente.

§ 6° - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, q uando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° - Cada unidade jurisdicional contará com uma s ecretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais será designado pelo Corregedor-
Geral de Justiça para exercer a função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da referida Comarca.

§ 9° - A designação prevista no § 8° deste artigo s erá feita para
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral
de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8° deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.

§ 12 - A juízo do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante
solicitação do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juízados
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Especiais, um dos Juízes de Direito do Sistema dos Juizados
Especiais da Comarca de Belo Horizonte poderá, temporariamente,
ser dispensado de suas atividades jurisdicionais de 1° grau, a fim de
auxiliar o Juiz-Coordenador, na hipótese de excesso de trabalho a
cargo deste.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1° - A titularização do Magistrado nos Juizados E speciais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2° - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior, por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão
dos Juízados Especiais, poderá determinar a movimentação do Juiz
de uma para outra unidade jurisdicional da mesma comarca.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

Parágrafo único - A atividade do conciliador é considerada serviço
público honorário de relevante valor.

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor
complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo
definidas pelas Leis Federais n° 9.099, de 26 de se tembro de 1995, e
n° 10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
Federal n° 9.099, de 1995.

Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais

Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar



1575

descentralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas bem como nos bairros do
Município-sede, até mesmo de forma itinerante, por proposta do
Conselho de Supervisão e Gestão dos Juízados Especiais e
autorização da Corte Superior.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos
Juízados Especiais e autorização da Corte Superior.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 19 - O § 3° do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - (...)
§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a  remoção por

interesse público.".
Art. 20 - O art. 99 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 99 - Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço

e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade por interesse público prevista no
inciso III do art. 140 desta lei complementar.”.

Art. 21 - O art. 102 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 - A remoção e a disponibilidade por interesse público
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, salvo
para efeito de aposentadoria.

Parágrafo único - Do magistrado removido ou colocado em
disponibilidade por interesse público contar-se-á, para efeito de
antigüidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se voltar ao
cargo.”.

Art. 22 - O "caput" do art. 107 e o art. 108 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 107 - Se, por força de promoção ou nomeação, dois ou mais
integrantes do Tribunal forem cônjuges, companheiros ou parentes,
consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
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inclusive, o primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer
deliberação impedirá que o outro participe do julgamento ou da
votação.

(...)
Art. 108 - Na mesma comarca, no mesmo distrito ou subdistrito, não

poderão servir como Juiz, Promotor de Justiça ou como qualquer dos
servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta lei complementar
cônjuges, companheiros e parentes em grau indicado no art. 107,
aplicando-se, em caso de promoção por antigüidade, a regra do
“caput” desse artigo.

Parágrafo único - A regra de incompatibilidade a que se refere o
“caput” deste artigo não se aplica a Juízes de varas diferentes da
Capital, vedada a substituição de um pelo outro.”.

Art. 23 - Os incisos I e III do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o
inciso VIII:

“Art. 114 - (...)
I - diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se

afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro serviço
ou em missão oficial, na forma de resolução da Corte Superior do
Tribunal de Justiça;

(...)
III - gratificação por hora-aula no exercício da docência em escolas

da magistratura, na forma da lei;”.
Art. 24 - O inciso III do “caput” e o § 3° do art. 140 da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a  seguinte
redação:

"Art. 140 - (...)
III - por interesse público, no caso e na forma estabelecidos na

Constituição da República.
(...)
§ 3° - Decretada a disponibilidade por interesse pú blico, o recurso

que for interposto não terá efeito suspensivo, e o magistrado perderá
imediatamente a função jurisdicional.”.

Art. 25 - O inciso III do art. 143 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 143 - (...)
III - em razão de disponibilidade ou remoção por interesse público,

até o reaproveitamento.”.
Art. 26 - O Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar n°

59, de 2001, passa a ter a seguinte redação:
“CAPÍTULO XI

DA DISCIPLINA JUDICIÁRIA
Seção I

Dos Deveres do Magistrado
Art. 145 - São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e

exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício;
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou

despachar;
III - determinar as providências para que os atos processuais se

realizem nos prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério

Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares
da Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento,
quando se tratar de providência que reclame e possibilite solução de
urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização em contrário,
motivada, do Tribunal de Justiça, por sua Corte Superior;

VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a
sessão e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados,
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos,
mesmo não havendo reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana e

feriados, com direito a compensação ou a indenização, paga nos
termos do parágrafo único do art. 117 desta lei complementar;

X - responder as solicitações encaminhadas pelos órgãos do
Tribunal de Justiça nos prazos assinados, observando o prazo
máximo de setenta e duas horas nos casos de urgência.

Art. 146 - É vedado ao magistrado:
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I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,
salvo uma de magistério;

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em
processo;

III - dedicar-se a atividade político-partidária;
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou por exoneração;

VI - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, de
economia mista inclusive, exceto como acionista ou quotista;

VII - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil,
associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

VIII - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos
judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no
exercício do magistério.

§ 1° - O exercício de cargo ou função de magistério  será permitido
somente se houver compatibilidade de horários, vedado, em qualquer
hipótese, o desempenho de função de direção administrativa ou
técnica de estabelecimento de ensino.

§ 2° - O magistrado poderá desempenhar função docen te em curso
oficial de preparação para a judicatura ou de aperfeiçoamento de
magistrados, cumulativamente com o exercício de cargo ou função de
magistério.

§ 3° - O exercício de cargos ou funções de coordena ção acadêmica,
como tais considerados aqueles que envolvam atividades estritamente
ligadas ao planejamento ou assessoramento pedagógico, será
admitido se atendidos os requisitos previstos no § 1° deste artigo.

§ 4° - O exercício de atividade docente deverá ser comunicado
formalmente ao Conselho da Magistratura ou ao Corregedor-Geral de
Justiça, pelo Desembargador ou pelo Juiz, respectivamente, com a



1579

indicação da instituição de ensino, da disciplina e dos horários em que
as aulas serão ministradas.

§ 5° - Se o exercício de atividade docente prejudic ar a prestação
jurisdicional, o Tribunal de Justiça, por seu Presidente ou pelo
Corregedor-Geral de Justiça, conforme se trate de Desembargador ou
de Juiz, determinará ao magistrado, no prazo de 24 horas, que adote
de imediato as medidas necessárias para regularizar a situação, sob
pena de instauração do procedimento administrativo disciplinar
cabível.

§ 6° - Verificado o exercício irregular de cargo ou  função de
magistério, o Conselho da Magistratura ou o Corregedor-Geral de
Justiça, caso se trate de Desembargador ou de Juiz, respectivamente,
ouvido o magistrado, fixará prazo para as adequações devidas,
observado o prazo máximo de seis meses.

Seção II
Das Penalidades

Art. 147 - A atividade censória de tribunais e conselhos é exercida
com o resguardo devido à dignidade e à independência do
magistrado.

Parágrafo único - O magistrado não poderá ser punido nem
prejudicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir,
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem.

Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção por interesse público;
IV - disponibilidade por interesse público com vencimentos

proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria por interesse público com proventos proporcionais

ao tempo de contribuição;
VI - perda do cargo.
§ 1° - As penas de advertência e de censura são apl icáveis somente

aos Juízes de primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2° - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, rela tivamente ao

Juiz de Direito:
I - apurar fato ou circunstância determinante da responsabilidade



1580

disciplinar;
II - propor à Corte Superior a instauração de processo administrativo

e aplicar as penas previstas nos incisos I e II do “caput” deste artigo.
§ 3° - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça  exercer as

atribuições previstas no § 2° deste artigo, relativ amente ao
Desembargador e ao Juiz do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 149 - A pena de advertência será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres
do cargo ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não
justificar a imposição de pena mais grave.

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura impedirá a
inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo de
um ano contado de sua imposição.

Art. 151 - A pena de remoção por interesse público será aplicada
quando:

I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional
for prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder
Judiciário, notadamente em caso de insuficiência de produção em
face do movimento processual;

II - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a
pessoa do Juiz.

Art. 151-A - A remoção por interesse público abrangerá o período de
trânsito e finalizará:

I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II - com a decretação da aposentadoria por interesse público, no

caso de o magistrado recusar-se a assumir a comarca para a qual
tenha sido designado.

Art. 152 - A pena de disponibilidade por interesse público será
aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável até a obtenção de outras funções para as quais se mostre
em condições.

§ 1° - A disponibilidade por interesse público terá  a duração máxima
de três meses, que a Corte Superior poderá prorrogar pelo mesmo
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prazo.
§ 2° - Esgotado o período de que trata o § 1°, ou s ua prorrogação,

não tendo a Corte Superior decidido pelo aproveitamento do
magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse público.

Art. 152-A - Cumprirá ao Corregedor-Geral de Justiça fazer o
acompanhamento necessário à reabilitação e propor que seja
reaproveitado o magistrado de primeiro grau removido ou posto em
disponibilidade por interesse público.

Parágrafo único - A atribuição de que trata este artigo pertencerá ao
Presidente do Tribunal de Justiça, quando for o caso de
disponibilidade de Desembargador, ou ao Presidente do Tribunal de
Justiça Militar, quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria por motivo de interesse público será
decretada quando:

I - a Corte Superior reconhecer que o magistrado está
definitivamente incapacitado para exercer sua atividade;

II - tenha sido aplicada a remoção ou a disponibilidade por interesse
público e, terminado o respectivo prazo ou prorrogação, o magistrado
se mantiver sem condições de cumprir com regularidade suas
funções.

Art. 154 - O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto da maioria
absoluta dos membros de sua Corte Superior e assegurada ampla
defesa, decidir pela perda do cargo do magistrado de carreira, durante
o biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do
cargo;

II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV - embaraçar o bom funcionamento do Poder Judiciário.
Art. 154-A - Dar-se-á a exoneração, com automático afastamento

das funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 154-B - O recebimento da acusação pela Corte Superior do

Tribunal de Justiça suspenderá o curso do prazo para o vitaliciamento.
Art. 154-C - Poderá a Corte Superior do Tribunal de Justiça,

entendendo não ser o caso de pena de perda do cargo, aplicar as de
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remoção por interesse público, censura ou advertência, vedada a
disponibilidade por interesse público.

Art. 154-D - No caso de aplicação das penas de censura ou de
remoção por interesse público, o Juiz não vitalício ficará impedido de
ser promovido ou removido enquanto não decorrer o prazo de um ano
da punição imposta.

Art. 154-E - O procedimento de vitaliciamento obedecerá às normas
aprovadas pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 154-F - Somente pelo voto da maioria absoluta dos integrantes
da Corte Superior do Tribunal de Justiça será negada a confirmação
do magistrado na carreira.

Art. 154-G - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal de
Justiça expedirá o ato de exoneração.

Art. 155 - As decisões da Corte Superior de que tratam os arts. 151
a 153 desta lei complementar são tomadas pela maioria absoluta de
seus componentes, assegurada ampla defesa.

Art. 155-A - O Presidente do Tribunal de Justiça formalizará e fará
publicar a conclusão da decisão disciplinar adotada pela Corte
Superior.

Art. 155-B - A perda do cargo somente será aplicada ao magistrado
vitalício em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Seção III
Dos Procedimentos

Art. 156 - Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de
penalidades terão início por determinação da Corte Superior, de ofício
ou mediante representação fundamentada do Presidente do Tribunal
de Justiça, do Corregedor-Geral de Justiça, do Governador do Estado,
da Mesa da Assembléia Legislativa, do Procurador-Geral de Justiça
ou do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Subseção I
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar

de Magistrado
Art. 157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com

endereço conhecido poderá representar, por escrito, a respeito de
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputada a magistrado.

§ 1° - As denúncias sobre irregularidades serão obj eto de apuração
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desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2° - O procedimento preliminar será arquivado med iante decisão
fundamentada da autoridade competente, conforme o disposto nos §§
2° e 3° do art. 148 desta lei complementar, caso nã o haja indícios de
materialidade ou de autoria da infração administrativa ou ainda
quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar.

§ 3° - Das decisões a que se refere o § 2º, o autor  da representação
poderá apresentar recurso à Corte Superior do Tribunal de Justiça no
prazo de quinze dias.

Art. 158 - Sempre que for necessário apurar fato ou circunstância
para determinação de responsabilidade disciplinar do magistrado, será
instaurada sindicância pela autoridade competente, conforme o
disposto nos §§ 2° e 3° do art. 148 desta lei compl ementar.

Art. 159 - A sindicância será aberta por ato da autoridade
competente, que poderá delegar a respectiva execução quando o
sindicado for Juiz de primeira instância.

§ 1° - A sindicância será realizada no prazo de tri nta dias contados
de sua instauração, podendo esse prazo ser prorrogado uma só vez.

§ 2° - O sindicante promoverá, em procedimento sumá rio, o
levantamento dos fatos e dos indícios de autoria e colherá, de ofício,
as provas que considerar necessárias.

§ 3° - No caso de não serem apurados os indícios de  autoria, o
sindicante proporá o arquivamento da sindicância.

§ 4° - Concluída a sindicância, se apurados o descu mprimento de
dever ou o cometimento de falta funcional por parte do magistrado, a
autoridade competente, em despacho, resumirá a acusação,
mencionando e classificando os fatos, e encaminhará os autos à Corte
Superior, para instauração de processo administrativo.

Art. 159-A - As normas para a instauração e o curso do processo
administrativo disciplinar bem como para o afastamento do magistrado
de suas funções, assegurada a integridade dos subsídios até a
decisão final, são as da Constituição Federal, da Constituição do
Estado e do Estatuto da Magistratura, ao qual se equipara a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional até a publicação daquele.

Art. 160 - Será dispensada a sindicância quando a falta disciplinar
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constar em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou
constituir flagrante desacato ou desobediência.

Art. 161 - Revogado. (Artigo revogado pelo art. 30 da Lei
Complementar n° 85, de 28 de dezembro de 2005).

Subseção II
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade

Art. 162 - A pena de censura perderá seus efeitos decorrido um ano
do trânsito em julgado da decisão que a houver aplicado.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o prazo a que se refere o
“caput” deste artigo será contado em dobro a partir da última
punição.”.

Art. 27 - O inciso VI do art. 165 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da

colação de grau, como magistrado, Promotor de Justiça, Advogado,
Serventuário da Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja
exigida a utilização preponderante do Direito;”.

Art. 28 - O “caput” do art. 170-A da Lei Complementar n° 59, de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio do estágio probatório,
observado o disposto no § 4° do art. 168 desta lei complementar, a
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, poderá:”.

Art. 29 - O inciso III do § 2° do art. 171 da Lei C omplementar n° 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 171 - (...)
§ 2° - (...)
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, nos casos

do art. 143, I, desta lei complementar, a da remoção ou da
disponibilidade por interesse público;”.

Art. 30 - O inciso III do § 7° do art. 173 da Lei C omplementar n° 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173 - (...)
§ 7° - (...)
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III - estiver submetido a processo instaurado pela Corte Superior,
nos termos do art. 159 desta lei complementar, o qual o sujeite a
perda do cargo, aposentadoria, disponibilidade ou remoção por
interesse público;”.

Art. 31 - O art. 178 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou por interesse público, só
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento.”.

Art. 32 - O inciso II do “caput” do art. 179 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 179 - (...)
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;".
Art. 33 - O art. 180 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a ter

a seguinte redação:
“Art. 180 - A remoção por interesse público será decretada pela

Corte Superior, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
assegurada ampla defesa, nos casos do art. 151 desta lei
complementar.

§ 1° - Decretada a remoção por interesse público, o  magistrado
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que
lhe for designada.

§ 2° - O período de trânsito do magistrado removido  por interesse
público será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a juízo da
Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus membros.

§ 3° - Vagando comarca que possa ser provida por re moção e
existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha sido removido
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por interesse público e cujo período de trânsito já tenha ultrapassado
o prazo previsto no § 2° deste artigo, o Corregedor -Geral de Justiça
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o
submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus
membros, sobre o aproveitamento do magistrado, designando-lhe a
comarca em questão para seu exercício.

§ 4° - Ocorrendo a designação prevista no § 3° dest e artigo e
recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á processo
para sua aposentadoria por interesse público.

§ 5° - Na hipótese do § 3° deste artigo, somente se rão considerados
pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes se a Corte
Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado removido por
interesse público ou se o magistrado que seria aproveitado recusar-se
a assumir a comarca.”.

Art. 34 - O art. 181 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 181 - Aplica-se à decretação da disponibilidade por interesse
público, no que couber, o disposto no art. 180 desta lei
complementar.”.

Art. 35 - O parágrafo único do art. 184-A da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 184-A - (...)
Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar

processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito,
processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 36 - O “caput” do art. 196 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 1° e passando seu parágrafo úni co a vigorar como
§ 2°:

“Art. 196 - Haverá três Auditorias na Capital e três no interior do
Estado.

§ 1° - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Di reito Titular e um
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar.”.

Art. 37 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001,



1587

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 237 - (...)
II - Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação

Correicional;”.
Art. 38 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59,

de 2001, o seguinte inciso V:
"Art. 238 - (...)
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7°, d esta lei
complementar.".

Art. 39 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a ter a seguinte denominação:

"CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE PADRONIZAÇÃO, SUPORTE AO

PLANEJAMENTO E À AÇÃO CORREICIONAL”
Art. 40 - Os arts. 242 e 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 242 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, por meio de

regulamento, a organização e as atribuições da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional, que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do
Tribunal de Justiça e funcionará sob a superintendência do
Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria de Padronização,
Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional será fixado conforme
o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o art.
241 desta lei complementar.”.

Art. 41 - Os arts. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

I - pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II - pelos cargos de provimento em comissão previstos na legislação
específica.

§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previs tos neste artigo
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serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2° - O ingresso nas carreiras previstas no inciso  I do “caput” deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2°-Vice-Presidente, que a pr esidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3° - Na realização do concurso público a que se r efere o § 2° deste
artigo, serão observados os princípios da centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e da regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4° - A nomeação para os cargos integrantes do qua dro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma secretaria integrada obrigatoriamente por
servidores das carreiras de Técnico de Apoio Judicial, da
especialidade Escrivão Judicial, e de Oficial de Apoio Judicial, cuja
lotação será determinada pelas normas estabelecidas no plano de
carreira próprio.”.

Art. 42 - O "caput" do art. 260 e o do art. 261 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte red ação:

"Art. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.

(...)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre
vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao Presidente
do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa.".

Art. 43 - Os incisos I e IV do art. 289 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 289 - (...)



1589

I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada imposta
a servidor da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;

(...)
IV - pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de

advertência ou suspensão imposta a servidor da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância;”.

Art. 44 - O § 1° do art. 293 e o art. 297 da Lei Co mplementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 293 - (...)
§ 1° - A sindicância será realizada por servidor ou  por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

(...)
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 45 - O "caput" e o § 1° do art. 298 da Lei Com plementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2° e renumerand o-se seus §§ 2°,
3° e 4° como, respectivamente, §§ 3°, 4° e 5°:

"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
mediante portaria revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, e que será expedida:

I - pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
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de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.
§ 1° - A portaria prevista no “caput” deste artigo será publicada por

extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2° - O processo disciplinar será conduzido por co missão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, dentre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 46 - O §1° do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a redação a seguir, ficando acrescentados ao
artigo os §§ 2°, 3° e 4º e renumerando-se seus §§ 2 ° e 3° como,
respectivamente, §§ 5° e 6°:

"Art. 313 - (...)
§ 1° - Nos dias não úteis, haverá, no Tribunal e no s órgãos de

primeira instância, Juiz e servidor designados para apreciar e
processar as medidas de natureza urgente, conforme dispuser o
Regimento Interno e resolução da Corte Superior, com direito a
compensação ou indenização.

§ 2° - O plantonista é autorizado a avaliar urgênci a que mereça
atendimento, mesmo fora do rol que se tenha estabelecido das
matérias passíveis de apreciação no plantão, necessariamente
consistentes em tutelas ou medidas prementes, e, logo que
examinadas, serão remetidas ao Juiz natural.

§ 3° - O Tribunal fará prévia e periódica divulgaçã o, inclusive com
inserção em sua página oficial, na internet, dos locais de
funcionamento do plantão, da forma de acesso e contato com o
plantonista da escala de plantão, elaborada com base em critérios
objetivos e impessoais.

§ 4° - A divulgação prevista no § 3° deste artigo i ncluirá
comunicação ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, à Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Defesa Social
e à Chefia de Polícia, sem prejuízo de solicitação da participação
respectiva, quando for o caso.”.

Art. 47 - Fica acrescentado ao art. 319 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, o seguinte § 4°:
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“Art. 319 - (...)
§ 4° - A classificação final dos candidatos a que s e refere o “caput”

será definida pelo total geral de pontos obtidos nas provas de
conhecimento e títulos.”.

Art. 48 - O art. 320 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 320 - A denominação dos fóruns e de outros próprios do Estado
utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por lei de iniciativa
do Tribunal de Justiça, observada a legislação pertinente.”.

Art. 49 - O art. 324 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 324 - Fica proibida a permuta:
I - de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

II - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".

Art. 50 - O art. 340 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 340 - O Tribunal de Justiça criará Câmara Especial para
processar e julgar as ações penais e de improbidade administrativa
contra os agentes políticos.”.

Art. 51 - Ficam criados, nas comarcas que seguem, os seguintes
cargos de Juiz de Direito:

I –  Abaeté, 1 cargo;
II –  Abre Campo, 1 cargo;
III –  Aiuruoca, 1 cargo;
IV –  Alfenas, 3 cargos;
V –  Alpinópolis, 1 cargo;
VI –  Almenara, 1 cargo;
VII –  Andradas, 1 cargo;
VIII –  Araguari, 1 cargo;
IX –  Araxá, 3 cargos;
X –  Arinos, 1 cargo;
XI –  Barão de Cocais, 1 cargo;
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XII –  Barbacena, 2 cargos;
XIII –  Belo Horizonte, 73 cargos, sendo 56 titulares de

vara, Presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito
Auxiliares;

XIV –  Betim, 13 cargos;
XV –  Boa Esperança, 1 cargo;
XVI –  Buritis, 1 cargo;
XVII –  Caeté, 1 cargo;
XVIII –  Camanducaia, 1 cargo;
XIX –  Cambuí, 2 cargos;
XX –  Campo Belo, 2 cargos;
XXI –  Campos Gerais, 1 cargo;
XXII –  Capelinha, 1 cargo;
XXIII –  Caratinga, 3 cargos;
XXIV –  Carmo do Paranaíba, 1 cargo;
XXV –  Carmo do Rio Claro, 1 cargo;
XXVI –  Carneirinhos, 1 cargo;
XXVII –  Cataguases, 2 cargos;
XXVIII –  Cláudio, 1 cargo;
XXIX –  Conceição das Alagoas, 1 cargo;
XXX –  Contagem, 13 cargos;
XXXI –  Conselheiro Lafaiete, 2 cargos;
XXXII –  Corinto, 1 cargo;
XXXIII –  Coromandel, 1 cargo;
XXXIV –  Coronel Fabriciano, 1 cargo;
XXXV –  Curvelo, 2 cargos;
XXXVI –  Diamantina, 1 cargo;
XXXVII –  Divinópolis, 2 cargos;
XXXVIII –  Dores do Indaiá, 1 cargo;
XXXIX –  Elói Mendes, 1 cargo;
XL –  Extrema, 1 cargo;
XLI –  Formiga, 1 cargo;
XLII –  Francisco Sá, 1 cargo;
XLIII –  Frutal, 2 cargos;
XLIV –  Governador Valadares, 4 cargos;
XLV –  Guaxupé, 1 cargo;
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XLVI –  Ibiá, 1 cargo;
XLVII –  Ibirité, 5 cargos;
XLVIII –  Igarapé, 3 cargos;
XLIX –  Ipatinga, 8 cargos;
L –  Itabira, 2 cargos;
LI –  Itajubá, 3 cargos;
LII –  Itamarandiba, 1 cargo;
LIII –  Itaúna, 2 cargos;
LIV –  Ituiutaba, 4 cargos;
LV –  Iturama, 2 cargos;
LVI –  Jacutinga, 1 cargo;
LVII –  Janaúba, 1 cargo;
LVIII –  Januária, 1 cargo;
LIX –  João Monlevade, 1 cargo;
LX –  João Pinheiro, 2 cargos;
LXI –  Juiz de Fora, 10 cargos;
LXII –  Lagoa Santa, 2 cargos;
LXIII –  Lambari, 1 cargo;
LXIV –  Lavras, 3 cargos;
LXV –  Manhuaçu, 3 cargos;
LXVI –  Mariana, 1 cargo;
LXVII –  Matias Barbosa, 1 cargo;
LXVIII –  Matozinhos, 1 cargo;
LXIX –  Medina, 1 cargo;
LXX –  Minas Novas, 1 cargo;
LXXI –  Monte Carmelo, 1 cargo;
LXXII –  Monte Santo de Minas, 1 cargo;
LXXIII –  Montes Claros, 4 cargos;
LXXIV –  Muriaé, 2 cargos;
LXXV –  Nepomuceno, 1 cargo;
LXXVI –  Nova Lima, 1 cargo;
LXXVII –  Nova Ponte, 1 cargo;
LXXVIII –  Nova Serrana, 3 cargos;
LXXIX –  Oliveira, 1 cargo;
LXXX –  Ouro Fino, 1 cargo;
LXXXI –  Pará de Minas, 3 cargos;
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LXXXII –  Paracatu, 1 cargo;
LXXXIII –  Paraguaçu, 1 cargo;
LXXXIV –  Paraisópolis, 1 cargo;
LXXXV –  Paraopeba, 1 cargo;
LXXXVI –  Passos, 1 cargo;
LXXXVII –  Patos de Minas, 4 cargos;
LXXXVIII –  Patrocínio, 2 cargos;
LXXXIX –  Poços de Caldas, 3 cargos;
XC –  Pompéu, 1 cargo;
XCI –  Ponte Nova, 1 cargo;
XCII –  Pouso Alegre, 2 cargos;
XCIII –  Prata, 1 cargo;
XCIV –  Ribeirão das Neves, 5 cargos;
XCV –  Rio Pardo de Minas, 1 cargo;
XCVI –  Sabará, 4 cargos;
XCVII –  Santa Luzia, 7 cargos;
XCVIII –  Santos Dumont, 1 cargo;
XCIX –  São Gonçalo do Sapucaí, 1 cargo;
C –  São Gotardo, 1 cargo;
CI –  São João del-Rei, 1 cargo;
CII –  São Lourenço, 3 cargos;
CIII –  São Sebastião do Paraíso, 2 cargos;
CIV –  Sete Lagoas, 4 cargos;
CV –  Teófilo Otôni, 3 cargos;
CVI –  Timóteo, 1 cargo;
CVII –  Três Corações, 2 cargos;
CVIII –  Três Marias, 1 cargo;
CIX –  Três Pontas, 2 cargos;
CX –  Tupaciguara, 1 cargo;
CXI –  Ubá, 2 cargos;
CXII –  Uberaba, 8 cargos;
CXIII –  Uberlândia, 10 cargos;
CXIV –  Unaí, 2 cargos;
CXV –  Varginha, 2 cargos;
CXVI –  Vazante, 1 cargo;
CXVII –  Vespasiano, 2 cargos;
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CXVIII –  Viçosa, 2 cargos;
CXIX –  Visconde do Rio Branco, 1 cargo.

Parágrafo único - O cargo de Juiz de Direito criado na Comarca de
Abre Campo, de que trata o inciso II deste artigo, terá caráter
itinerante, e seu titular atenderá prioritariamente o Município de
Matipó.

Art. 52 - Ficam criadas as seguintes comarcas:
I - Carneirinho, integrada pelos Municípios de Carneirinho e de

Limeira do Oeste;
II - Fronteira, integrada pelo Município de Fronteira;
III - Juatuba, integrada pelo Município de Juatuba;
IV - Pains, integrada pelos Municípios de Pains, Pimenta e Córrego

Fundo.
Art. 53 - Ficam transferidos os Municípios de:
I - Alto Caparaó, da Comarca de Espera Feliz para a de

Manhumirim;
II - Bela Vista de Minas, da Comarca de Rio Piracicaba para a de

Nova Era;
III - Belmiro Braga, da Comarca de Juiz de Fora para a de Matias

Barbosa;
IV - Braúnas, da Comarca de Guanhães para a de Mesquita;
V - Carrancas, da Comarca de Andrelândia para a de Itumirim;
VI - Conceição dos Ouros, da Comarca de Paraisópolis para a de

Cachoeira de Minas;
VII - Curral de Dentro, da Comarca de Pedra Azul para a de

Taiobeiras;
VIII - Heliodora, da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí para a de

Natércia;
IX - Indianópolis, da Comarca de Nova Ponte para a de Araguari;
X - Iraí de Minas, da Comarca de Nova Ponte para a de Monte

Carmelo;
XI - José Gonçalves de Minas, da Comarca de Minas Novas para a

de Turmalina;
XII - Leme do Prado, da Comarca de Minas Novas para a de

Turmalina;
XIII - Marilac, da Comarca de Coroaci para a de Governador
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Valadares;
XIV - Monsenhor Paulo, da comarca de Campanha para a de

Varginha;
XV - Patrocínio de Muriaé, da Comarca de Muriaé para a de

Eugenópolis;
XVI - Periquito, da Comarca de Açucena para a de Governador

Valadares;
XVII - Piracema, da Comarca de Passa Tempo para a de Itaguara;
XVIII - Quartel Geral, da Comarca de Martinho Campos para a de

Dores do Indaiá;
XIX - Riachinho, da Comarca de Arinos para a de Bonfinópolis de

Minas;
XX - Santana do Paraíso, da Comarca de Mesquita para a de

Ipatinga;
XXI - Soledade de Minas, da Comarca de Caxambu para a de São

Lourenço.
Art. 54 - Ficam extintas a Circunscrição Judiciária Metropolitana de

Belo Horizonte e a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 10 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, suprimindo-se do Anexo I da mesma l ei complementar
os quadros a elas relativos.

§ 1° - Integram a entrância especial as comarcas co nstantes no
Anexo desta lei, procedendo-se à alteração correspondente no Anexo
I da Lei Complementar n° 59, de 2001.

§ 2° - Sem prejuízo da reclassificação estabelecida  no § 1° deste
artigo, ficam mantidos os atuais quantitativos dos cargos de Juiz de
Direito previstos para as comarcas referidas no art. 10, I, da Lei
Complementar n° 59, de 2001.

Art. 55 - Fica instituído, nas Comarcas de Belo Horizonte,
Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes
Claros, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia, o Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal n° 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 56 - O Tribunal de Justiça, no prazo de cento e oitenta dias
contados da data da publicação desta lei complementar, encaminhará
à Assembléia Legislativa projeto de lei que cria cargos de assessores
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de Juízes vitaliciados, inclusive os dos Juizados Especiais,
independentemente da sua classificação na carreira, a serem providos
por nomeação do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante
indicação do Juiz.

Art. 57 - Fica acrescentado ao Título I da Lei Complementar n° 59,
de 2001, o seguinte art. 8°-A:

“Art. 8°-A - São instituídas nas comarcas do Estado  as Centrais de
Conciliação, às quais competirá, a critério do Juiz de Direito da Vara,
promover a prévia conciliação entre as partes, nas causas que versem
sobre direitos que admitam transação.

§ 1° - Compete à Corte Superior do Tribunal de Just iça, mediante
resolução, regulamentar o funcionamento das Centrais de Conciliação
e autorizar a sua instalação.

§ 2° - As Centrais de Conciliação funcionarão sob a  coordenação de
Juiz de Direito designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 3° - Atuarão nas Centrais de Conciliação concilia dores, escolhidos
entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada,
facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de
Psicologia, de Serviço Social e de Relações Públicas.”.

Art. 58 - Fica acrescentado ao Capítulo III do Título III do Livro V da
Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 25 5-A:

“Art. 255-A - É requisito para a investidura em cargo de Oficial de
Justiça a titularidade do grau de bacharel em Direito.”.

Art. 59 - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos:
I - uma vara criminal especializada em crimes contra o idoso;
II - duas varas de atos infracionais da infância e da juventude;
III - uma vara criminal especializada em crimes contra a criança e o

adolescente;
IV - uma vara de execução penal para atender à Região

Metropolitana e ao Colar Metropolitano.
Art. 60 - A comarca de entrância especial contará com um centro de

internação para adolescente em conflito com a lei.
Art. 61 - As custas processuais ou emolumentos recolhidos pelo

jurisdicionado sem que o ato processual respectivo tenha sido
praticado, em qualquer fase processual, serão devolvidos na forma do
regulamento do Tribunal de Justiça.
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Art. 62 - O Tribunal de Justiça proporá ao Poder Legislativo do
Estado projeto de lei que atualize o subsídio do Desembargador,
sempre que houver modificação de subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal.

Art. 63 - Na lei que tratar do plano de carreira dos servidores do
Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a equivalência de
vencimentos dos ocupantes do cargo de que trata o art. 255-A da Lei
Complementar n° 59, de 2001, que, na data da public ação desta lei
complementar, não tenham a formação acadêmica exigida.

Art. 64 - Ao membro de comissão sindicante ou de comissão de
processo disciplinar e ao servidor encarregado de realizar sindicância,
quando obrigados a se deslocar da sede da comarca para a
realização de diligência necessária ao esclarecimento do fato, será
assegurado o transporte e o pagamento de diária, nos termos do
regulamento próprio.

Art. 65 - Os incisos III, V e XI do “caput” do art. 251 da Lei n° 3.344,
de 14 de janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 2°,  3° e 4° e
transformado seu parágrafo único em § 1°:

“Art. 251 - (...)
III - um Oficial do Registro de Imóveis para cada cento e cinqüenta

mil habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados;

(...)
V - um Oficial do Registro de Protestos para cada cento e cinqüenta

mil habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados;

(...)
XI - um Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais para cada

cento e cinqüenta mil habitantes ou fração e onde seja observada, no
triênio, a média mensal de quatrocentos atos remunerados.

(...)
§ 2° - Para fins do cálculo a que se refere o incis o III do “caput”, não

se consideram atos do serviço de Registro de Imóveis:
I - protocolo;
II - arquivo;
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III - registros dispostos nas seis primeiras faixas previstas na alínea
“e” do número “5” da Tabela IV do Anexo da Lei n° 1 5.424, de 30 de
dezembro de 2004;

IV - certidões;
V - os de emolumentos dispensados por lei federal;
VI - matrícula.
§ 3° - Compete ao Tribunal de Justiça:
I - divulgar, semestralmente, o rol de serviços de registros de

imóveis e de tabelionato de protestos para os fins deste artigo;
II - promover, semestralmente, a instalação e o provimento dos

serviços em decorrência da aplicação do disposto neste artigo.
§ 4° - Para fins do cálculo dos atos a que se refer e o inciso XI do

“caput”, não se incluem as certidões e os atos cujos emolumentos
sejam dispensados por disposição de lei federal.”.

Art. 66 - O Tribunal de Justiça baixará, no prazo de seis meses
contados da data de publicação desta lei complementar, nos termos
da legislação vigente, os atos necessários ao provimento definitivo
dos serviços de registro de imóveis e de protestos, resultantes da
modificação efetuada no art. 251 da Lei  nº 3.344, de 14 de janeiro de
1965, nos termos do art. 65.

Art. 67 - O Tribunal de Justiça garantirá, por meio de
encaminhamento de projeto de lei à Assembléia Legislativa, no prazo
máximo de cento e vinte dias contados da publicação desta lei
complementar, a instituição de uma gratificação pela atividade de
chefia aos servidores ocupantes do cargo de Técnico de Apoio
Judicial e Oficial de Apoio Judicial, classe B, titulares ou substitutos.

Art. 68 - Serão providos, em 2009, dez dos cargos de
Desembargador, de que trata o art. 11 da Lei Complementar n° 59, de
2001, criados por esta lei complementar.

§ 1° - No prazo de até quatro anos contados da vigê ncia desta lei
complementar, serão providos os dez cargos restantes dos cargos de
Desembargador, referidos no art. 11 da Lei Complementar n° 59, de
2001, criados por esta lei complementar.

§ 2° - Até que sejam instaladas as Câmaras de Julga mento
decorrentes da criação dos cargos de que trata este artigo, os
Desembargadores poderão exercer a função de substituição ou de
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cooperação nas câmaras do Tribunal de Justiça, conforme resolução
da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 69 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" e
fará imprimir e distribuir aos magistrados do Estado o texto e os
Anexos da Lei Complementar n° 59, de 2001, consolid ados com as
alterações decorrentes desta lei complementar, no prazo de trinta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Ficam revogados:
I - o art. 39, o § 1° do art. 171 e os arts. 258, 3 29 e 337 da Lei

Complementar n° 59, de 2001;
II - os arts. 254, VIII e XI, e 255, V e VII, §§ 1° e 2°, da Lei n° 3.344,

de 14 de janeiro de 1965.
Art. 71 - Esta lei complementar entra em vigor sessenta dias após

a data de sua publicação, ressalvado o disposto no art. 6°, que
passará a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2009 .

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo.
ANEXO

(a que se refere o § 1° do art. 54 da Lei Complemen tar n° , de de de
2008)

COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
1 - Barbacena
2 - Belo Horizonte
3 - Betim
4 - Conselheiro Lafaiete
5 - Contagem
6 - Coronel Fabriciano
7 - Divinópolis
8 - Governador Valadares
9 - Ipatinga
10 - Juiz de Fora
11 - Montes Claros
12 - Patos de Minas
13 - Poços de Caldas
14 - Pouso Alegre
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15 - Ribeirão das Neves
16 - Santa Luzia
17 - São João del-Rei
18 - Sete Lagoas
19 - Teófilo Otôni
20 - Timóteo
21 - Uberaba
22 - Uberlândia
23 - Varginha.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 17/7/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Ana Luísa Mello Carvalho, ocorrido no dia 17/7/2008, em Santa Rita
de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Rotary Club de Luz pelo 40º aniversário de

sua fundação (Requerimento nº 2.523/2008, do Deputado Domingos
Sávio);

de congratulações com a Beneficência Social Bom Samaritano, de
Governador Valadares, pelo 60º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 2.538/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Fhemig por aderir à Campanha "Proteja
nossas Crianças" (Requerimento nº 2.563/2008, da Deputada Ana
Maria Resende);

de congratulações com a Helibrás pelo 30º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 2.585/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Lions Clube de Pouso Alegre pelo 47º
aniversário de sua fundação e pela posse da nova diretoria do ano
leonístico 2008/2009 (Requerimento nº 2.586/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com a Revista " Caminhos ", do Sindicato dos
Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes
Claros, pelos 18 anos de sua veiculação (Requerimento nº
2.600/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Escola Estadual Sebastião Patrus de Sousa, em Juiz
de Fora, por ter sido considerada uma das escolas mineiras que se
destacaram no Programa de Avaliação da Educação Básica - Proeb -
em 2007 (Requerimento nº 2.604/2008, do Deputado Sebastião
Helvécio);

de aplauso ao Colégio Tiradentes da PMMG, em Juiz de Fora, por
ter sido considerada uma das escolas mineiras que se destacaram no
Programa de Avaliação da Educação Básica - Proeb - em 2007
(Requerimento nº 2.605/2008, do Deputado Sebastião Helvécio);

de aplauso à Escola Estadual Visconde de Caeté pelo centenário de
sua fundação (Requerimento nº 2.608/2008, do Deputado Ademir
Lucas);

de congratulações com a Empresa Suggar Eletrodomésticos pelo
30º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.609/2008, do
Deputado Jayro Lessa);

de pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Ferrara Filho, Vereador à
Câmara Municipal de Belo Horizonte, ocorrido no dia 22/6/2008, nesta
Capital (Requerimento nº 2.610/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Empresa Solution Informática pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.624/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Podium Apart Hotel pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.625/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Gráfica e Editora Bom Pastor
pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela
Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha
(Requerimento nº 2.626/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Comercial de Automóveis
Pimenta - Capi - pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008,
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concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de
Varginha (Requerimento nº 2.627/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Pão de Açúcar Panificadora e
Confeitaria pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008,
concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de
Varginha (Requerimento nº 2.628/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Auto Escola Eclipse pelo recebimento do
Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna Alfredo Júnior
do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento nº 2.630/2008,
do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Stop Car - Financiamento pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.631/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Escola Infantil Pimentinha pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.633/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Jú Tolentino Fotos pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.634/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Cooper Standard Automotive
Brasil Sealing, pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008,
concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de
Varginha (Requerimento nº 2.635/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Rádio Vanguarda FM pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.636/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Unidas Rent a Car pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.637/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Design Decorações pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
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Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.638/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Pik Nik Presentes pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.639/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa En Theos Consultoria e
Treinamento em RH pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial
2008, concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”,
de Varginha (Requerimento nº 2.640/2008, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Empresa Gerdau Açominas pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.641/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Móveis Lago & Ducca pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.642/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Princesa do Sul Comércio de
Ferro e Aço pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008,
concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de
Varginha (Requerimento nº 2.643/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Loteria Centenário pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.644/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Cantina Romana de Varginha
pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela
Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha
(Requerimento nº 2.645/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Estrutelas Indústria & Comércio
pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela
Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha
(Requerimento nº 2.647/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Calhas Minas pelo recebimento
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do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna Alfredo
Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento nº
2.648/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Cris Calçados pelo recebimento
do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna Alfredo
Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento nº
2.650/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Ótica Fioravanti pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.651/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Troty Confecções pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.652/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Gripp Administradora e Corretora
de Seguros pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008,
concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de
Varginha (Requerimento nº 2.653/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa JBG Turbo Diesel pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.654/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Imobiliária Samar pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.655/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Centro de Integração Empresa Escola de
MG - CIEE-MG pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008,
concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de
Varginha (Requerimento nº 2.656/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Supra Forte AL Veículos e Peças
pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela
Coluna Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha
(Requerimento nº 2.657/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Auto Mecânica Sem Nome pelo
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recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.658/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Banco do Brasil - Geral pelo recebimento
do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna Alfredo
Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento nº
2.659/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Televga Telecom pelo
recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela Coluna
Alfredo Júnior do Jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento
nº 2.660/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Jornalista Alfredo Júnior do Jornal “Correio
do Sul”, de Varginha, pelo sucesso do Prêmio Top Empresarial 2008
(Requerimento nº 2.661/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Empresa Comércio de Materiais de
Construção Nova Aliança pelo recebimento do Prêmio Top
Empresarial 2008, concedido pela Coluna Alfredo Júnior do Jornal
“Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento nº 2.662/2008, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Rádio Estância de Jacutinga pelo 25º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.664/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Funcionários da Assembléia Legislativa de Minas Gerais - Cofal - pelo
28º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.666/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à UFMG por seus 81 anos de fundação (Requerimento
nº 2.668/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Academia Familiar de Letras Guimarães Rosa pelos
100 anos de nascimento do escritor João Guimarães Rosa
(Requerimento nº 2.669/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Coral São Francisco de Assis, da
Associação Lactário de Sete Lagoas, por sua apresentação na mostra
de cultura Mineiranças (Requerimento nº 2.670/2008, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de
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Barbacena pela qualidade dos serviços prestados à população
(Requerimento nº 2.671/2008, do Deputado Lafayette de Andrada);

de pesar pelo falecimento da Sra. Ruth Correa Leite Cardoso,
ocorrido em 24/6/2008, em São Paulo (Requerimento nº 2.672/2008,
do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais por seus
97 anos de fundação (Requerimento nº 2.675/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira, pelas comemorações
dos seus 136 anos de fundação (Requerimento nº 2.676/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 34º BPM
/ 9ª Cia, por terem localizado veículo roubado em desmonte
(Requerimento nº 2.700/2008, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis que menciona pela apuração da
tentativa de homicídio do Sr. Ronaldo Silveira Saturnino, radialista e
Conselheiro Tutelar no Município de Taiobeiras, a qual culminou com
a prisão do Sr. Joel da Cruz Santos, ex-Prefeito (Requerimento nº
2.712/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2008

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 21/7/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Célio de Castro,  ex-Prefeito  de  Belo  Horizonte,  ocorrido  dia
20/7/2008,   nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2008

ATA
ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007; requerimentos do Deputado
Luiz Humberto Carneiro e da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discursos do Deputado Padre João, da Deputada Elisa Costa e dos
Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado; votação nominal do
Substitutivo nº 2, salvo emendas, subemenda e destaques;
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1, das Emendas nºs 4 a
21, 23 a 25, 27, 29 a 31, 33, 34, 36, 39, 40, 42 a 44, 46 a 48, 50, 51,
53, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 73, 84 a 86, 93 a 96, 98 a 102, 106, 111
a 115, 117 a 119 e 121 a 126 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 24;
questão de ordem; leitura e votação nominal do art. 30 do projeto;
discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Luiz Humberto
Carneiro; aprovação; votação nominal das emendas com parecer pela
rejeição, salvo destaque; rejeição; votação nominal da Emenda nº 90;
aprovação; declarações de voto; questão de ordem; declarações de
voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
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de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 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 Luiz Tadeu Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

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

Complementar nº 26/2007, do Tribunal de Justiça, que altera a Lei
Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a
divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e
2, que apresentou. A Comissão de Assuntos Municipais opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
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Justiça, e com as Emendas nºs 3 a 26, que apresentou. A Comissão
de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou, pela rejeição das Emendas nºs 1
e 2, da Comissão de Justiça, e das Emendas nºs 3, 22 e 26, da
Comissão de Assuntos Municipais. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 27
a 45, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Justiça, e das Emendas nºs 3, 22 e 26, da Comissão de
Assuntos Municipais. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição
das Emendas nºs 1, 2, 3, 22, 26, 28, 32, 35, 37, 38, 41, 45, 49, 52, 54,
56, 57, 60, 61, 63, 65 a 68, 71, 72, 74 a 83, 87 a 92, 97, 103 a 105,
107 a 110, 116, 120 e 127. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder a votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no
painel que o façam neste momento.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
solicitando a votação destacada do art. 30 do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa
requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a votação
destacada da Emenda nº 90. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a
votação do projeto, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, o nosso encaminhamento
é favorável, porém gostaria de destacar que foram quase duas
centenas de emendas apresentadas durante a tramitação do projeto,
umas incorporadas, outras não. Creio que há muitas conquistas, mas
muito ainda poderia ser melhorado no projeto. Quero partilhar com os
nobres pares uma questão, embora seja bem específica e ainda
esteja relacionada a critérios para a criação de comarca. Percebemos
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que foi acolhida a criação de comarcas levando-se em conta um
número bem pequeno, se comparado a uma outra emenda. A criação
da Comarca de Matipó foi rejeitada pela Comissão. Seria Matipó,
Santa Margarida e Caputira, desmembrando-se a Comarca de Abre-
Campo. E ficaria Abre-Campo, Sericita e Pedra Bonita, cada uma com
mais ou menos 40 mil habitantes, em torno de 30 mil eleitores, uma
média de 3 mil feitos. Se analisarmos o relatório do Tribunal de
Justiça, percebemos que, nas comarcas, há uma média de 2 mil,
algumas chegam a 700 no acumulado. Então, não é em vão, não
ficariam ociosos o Juiz e todos os funcionários da nova comarca.
Destacamos a importância também em razão da acessibilidade. O
critério que colocamos é o acesso do pobre à Justiça. Caputira fica a
18km de Matipó, e Santa Margarida a 9km; a questão do transporte
estaria facilitada. O contrário se dá em relação ao deslocamento até
Abre-Campo, que se localiza na extremidade.

Apelo aos colegas para que fiquem atentos a essa injustiça e ao fato
de estarmos talvez dificultando as coisas devido a questões muito
localizadas por parte de alguns Deputados. É legítimo, porém está-se
atendendo ao apelo do Juiz, e não a uma necessidade da população.

A reivindicação acatada ontem pela Comissão, que votou
contrariamente ao parecer, atendeu ao apelo do Juiz, e não da
comunidade. Tenho em mãos o relatório da Prefeitura e das Câmaras
Municipais de Matipó, Caputira e Santa Margarida, em que estão
garantidos a cessão do prédio e o comprometimento de adequação do
prédio para o novo fórum e para a instalação da nova comarca. Não
acolher a emenda é não acolher o apelo, o grito dos pobres dessa
região, onde não há um transporte próprio, onde as pessoas
dependem do transporte público, do transporte circular de concessão
da linha, que não é facilitada nem compatível com o horário de
funcionamento do fórum. São vários fatores dificultadores. Estou
confiante na sensibilidade dos nobres pares, levando-se em conta que
não é do interesse do governo entrar na questão e que também não
existe problema financeiro na criação de novas comarcas pelo próprio
Tribunal de Justiça.

Deputada Elisa Costa, no último dia 10 de julho foi instalada a
Comarca de Carmópolis, que tem 14.795 habitantes, por meio de
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resolução. Aliás, já existe até portaria estabelecendo o dia da
realização da audiência solene de instalação da comarca, que será no
dia 25 de julho. Em relação a Matipó, estamos falando de três
Municípios: um, que dista 18km da futura sede, e outro que dista 9km.
Estamos facilitando o acesso à justiça. Em relação à atual sede, Abre-
Campo, a distância de alguns desses Municípios é de mais de 60km,
e lá não há transporte compatível com o horário de funcionamento do
fórum.

Agradeço a postura do relator, que acolheu o projeto rejeitado na
Comissão. Por que a Comissão acolhe a criação da Comarca de
Fronteira, que tem 9.727 habitantes? O único Município que compõe a
Comarca será Fronteira. Por que a Comissão acolhe a criação das
Comarcas de Juatuba e de Florestal, totalizando 26 mil habitantes e
onde o número de feitos é bem menor, ou seja, mil feitos? A Comarca
de Matipó chega a 3 mil feitos. Há uma incoerência da Comissão, que
votou contrariamente ao posicionamento do próprio relator. Quanto às
Comarcas de Pains, Pimenta e Córrego Fundo, é a mesma coisa.

Foram acolhidas emendas criando algumas comarcas com número
de habitantes, de eleitores e de feitos inferiores à que propusemos e
foi rejeitada. Então, só podem existir outros interesses que, oxalá, não
sejam escusos. Uma coisa posso garantir: não se trata de atender ao
interesse ou ao apelo da população, mas exclusivamente do Juiz de
Abre-Campo. E, para atender ao apelo do Juiz, toda a população fica
prejudicada.

Sr. Presidente, somos favorável ao projeto como um todo e
parabenizamos todos os servidores que lutaram durante todo esse
tempo para ver se conseguiam algumas migalhas de conquistas,
porque pouco se avançou nesse campo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Bom-dia, Sr. Presidente, caros Deputados,
Deputada Ana Maria Resende, servidores da Justiça, imprensa, Minas
Gerais. Em nome da Bancada do PT-PCdoB, quero registrar o nosso
voto favorável, em 1º turno, ao Projeto de Lei nº 26, que altera a Lei
Complementar nº 59, que contém a organização e a divisão judiciárias
do Estado de Minas Gerais, atualizando a divisão judiciária e
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promovendo alterações e adaptações no sistema judiciário de Minas
Gerais. Esse projeto já vem tramitando nesta Casa há alguns anos,
mas ainda não é tranqüilo o consenso para se pensar na
democratização do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e
também fazer chegar a Justiça mais próxima da população. É preciso
um acesso mais igualitário; é preciso que a Justiça seja cada vez mais
popular, transparente e democrática.

Quero também registrar a luta dos servidores da Justiça para
garantir, dentro do Poder Judiciário, os seus direitos às melhorias
salariais e a melhores condições de trabalho, que estão ligadas, no
dia-a-dia, à condução da Justiça na relação com a população. Uma
Justiça mais próxima do povo é uma Justiça cidadã, é uma Justiça
que agiliza os processos e torna igualitários os direitos sociais e
humanos. Esse projeto está sendo debatido desde a legislatura
anterior. Sou, há três anos e meio, Deputada, e, durante todo esse
tempo, estamos discutindo esse projeto, que agora entra na pauta em
1º turno com a maioria desta Casa em sintonia com as propostas
apresentadas pelo Tribunal. Agora, com a contribuição da legislatura
passada e com todo o debate deste ano e meio, ele vem para
discussão em 1º turno. Quero registrar o empenho de setores da
sociedade que se manifestaram, nas diversas regiões, pela aprovação
desse projeto, com as suas emendas e com as suas sugestões.

Na região onde moro, na região do Vale do Rio Doce, em
Governador Valadares, houve grande empenho dos movimentos
sociais ligados ao campo e às cidades, da OAB de Valadares, que
representa toda a nossa região. Destaco o importante papel do
Ministério Público, que, por meio dos diversos Promotores e
Promotoras e Juízes e Juízas, não só de Governador Valadares, mas
de toda a região, participou com propostas e sugestões para que esse
projeto pudesse ter o rosto de todo o Estado de Minas Gerais, um
rosto mais popular. Conseguimos incluir, a pedido de todos os
segmentos, a criação de mais quatro varas na sede do Município de
Governador Valadares para atender aos Municípios da região. Pelas
propostas, o número de processos se enquadra no projeto
apresentado hoje pelo Tribunal para aprovação de novas varas, quer
cíveis, quer criminais, quer especializadas.
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Quero registrar que estamos solicitando uma vara de juizado
especial, a de Combate à Violência contra a Mulher, para que seja
implementada a Lei Maria da Penha numa das cidades consideradas
mais violentas do Estado, especialmente na área de homicídios contra
jovens e mulheres. Portanto, é importante termos um juizado especial
para combater a violência contra a mulher, para que efetivamente a
Lei Maria da Penha seja implementada no Estado de Minas Gerais,
principalmente numa cidade como Governador Valadares.

Uma das emendas apresentadas, defendida por vários Deputados,
referia-se, nas novas comarcas, ao cuidado que se deve ter com os
direitos da criança e do adolescente e à criação de centros de
internação para os adolescentes que cometeram algum ato infracional
e estão em conflito com a lei. Essa emenda foi aprovada a pedido dos
movimentos ligados à criança e ao adolescente. Ainda temos poucos
centros de ressocialização em algumas cidades-pólos. Faz-se
necessária a criação de outros centros para abrigar e ressocializar os
nossos jovens e adolescentes. Na verdade, temos de implementar as
políticas públicas com relação a crianças e adolescentes, medidas
socioeducativas, para que, efetivamente, o Estatuto da Criança e do
Adolescente seja aplicado no Estado de Minas Gerais. Esse Estatuto
é uma lei avançada, das mais modernas do mundo, mas precisa ter as
medidas socioeducativas mais bem aplicadas. Essa emenda vem
contribuir para a aplicação das medidas socioeducativas. As crianças
e os adolescentes, ao cometerem algum ato infracional, passarão por
um processo de ressocialização e voltarão à sociedade, garantindo
seus direitos como cidadãos. Considero essa emenda um avanço. Os
Promotores e Juízes que trabalham nas Varas da Infância e da
Juventude fizeram coro com essa proposta junto ao Fórum do Direito
da Criança, aos movimentos, aos conselhos tutelares e aos conselhos
municipais dos direitos da criança e do adolescente.

Registro também que, neste ano, o Estatuto está completando 18
anos. Defendemos que não haja redução da maioridade penal,
evitando que nossas crianças, por meio da proteção social e de
medidas educativas, como escolas em tempo integral, programas
sociais, políticas sociais, possam cometer atos infracionais e chegar
até os centros de internação.
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Manifesto meu voto favorável e a compreensão desta Casa em
relação às necessidades do Estado e do Tribunal de que algumas
regiões de Minas precisam reduzir desigualdades sociais e
econômicas para que a Justiça fique mais próxima da população,
atendendo-a de maneira cidadã, especialmente os pobres que
precisam de uma Justiça mais ágil, cuidadosa e mais igualitária.
Nosso voto é favorável. Agradeço a todos os que compreenderam a
importância desse processo e desse projeto, e por todas as
manifestações que houve em Minas Gerais, em Governador
Valadares, no Vale do Rio Doce, assumidas por Juízes, Promotores,
pela OAB, enfim, por todas as entidades que participaram desse
processo. Isso demonstra que a sociedade também está cobrando
mais transparência e mais democracia do Poder Legislativo. A
sociedade também cobra muito do Poder Executivo e, agora, do
Poder Judiciário, que deve ser mais aberto, democrático, transparente
e mais próximo do povo de Minas Gerais e de todo o País. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia. Sr.
Presidente, não poderia deixar de fazer o encaminhamento deste
projeto, ao qual apresentei três emendas. Uma delas garante o
ingresso para o cargo de Oficial de Justiça, com o requisito do
bacharelado em Direito, uma determinação da Presidente do Supremo
Tribunal Federal à época, Ministra Ellen Gracie, que também
acumulava as funções de Presidente do Conselho Nacional de
Justiça.

Agradeço ao relator, Deputado Elmiro Nascimento, que acatou essa
emenda, bem como a emenda dos demais servidores do Poder
Judiciário, que determina que o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais garanta, por meio de envio de projeto de lei a esta Casa,
a gratificação que está sendo reivindicada pelos servidores, e que isso
também conste em nota técnica por parte do Tribunal de Justiça. São
duas emendas importantes para os servidores do Judiciário.

A terceira emenda, Sr. Presidente, é polêmica. O Deputado Luiz
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Humberto Carneiro, segundo consta, pediu destaque no art. 30 do
referido projeto, que prevê a criação de mais três auditorias militares.
Gostaria muito, Sr. Presidente, que os Deputados presentes nos
acompanhassem para entender o que significa a criação de mais três
auditorias da Justiça Militar na Capital ou no interior. Os coronéis do
Tribunal de Justiça Militar desejam que essas auditorias sejam criadas
no interior. Graças ao nosso trabalho nas Comissões, especialmente
na Comissão de Assuntos Municipais, em que é relator e Presidente o
Deputado Weliton Prado, foi acatada nossa sugestão para a criação
dessas auditorias militares na Capital. O Deputado Weliton Prado teve
essa medida acertada, quando explicamos a ele o que significava a
criação de mais três auditorias da Justiça Militar.

Aproveito para fazer um contraponto, Sr. Presidente, disse isso
várias vezes nas Comissões pelas quais esse projeto passou. Quando
a Justiça comum vai para o interior do Estado, leva-se a Justiça, que
fica mais próxima de seus jurisdicionados, para que tenham acesso
mais rápido, mais fácil. Mas quando é a Justiça Militar que vai para o
interior, ela leva a “injustiça militar”. É isso que o Presidente do
Tribunal de Justiça Militar, o Cel. Rúbio Paulino Coelho, quer levar: a
“injustiça militar” para o interior, para ficar mais fácil condenar os
praças da Polícia Militar e o Bombeiro Militar. No interior, há
dificuldade de estabelecer o rodízio dos oficiais que compõem o
Conselho de Justiça. Nesse aspecto, parabenizo o relator, Deputado
Weliton Prado, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, por
ter acatado nossa sugestão. Também pedimos apoio a ele e à sua
Bancada, para que se mantenha a auditoria militar na Capital.

Na mesma linha desse entendimento, ele cria mais 10 varas da
Justiça comum em Uberlândia, no entendimento correto de que
levando a Justiça comum para o interior, leva-se a justiça. Parabenizo
o Deputado Weliton Prado, destacando seu trabalho na Comissão de
Assuntos Municipais, pelo fato de haver compreendido nosso apelo.

Por outro lado, Sr. Presidente, também destaco a compreensão que
teve o Deputado Zé Maia na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Ele acompanhou o vencido na Comissão de Assuntos
Municipais, deixando a Justiça Militar também na Capital.
Cumprimentamos o Deputado Elmiro Nascimento, que, por duas
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vezes, teve a oportunidade de ser relator: em 1º turno, e depois que
as emendas foram apresentadas em Plenário. O Deputado Elmiro
Nascimento manteve a criação de mais três auditorias da Justiça
Militar no interior.

Sr. Presidente, quero dizer ao Cel. Rúbio, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar, que pediu ao Deputado Luiz Humberto Carneiro que
destacasse a matéria em Plenário para que a Justiça Militar fosse
para o interior, que a situação dele é muito cômoda: ele é Coronel de
polícia e Juiz do Tribunal de Justiça Militar, um Tribunal caro para o
povo e teve a audácia, Deputado Delvito Alves, de querer denunciar
este Deputado, desconhecendo o chamado juízo natural, a
competência do Tribunal de Justiça comum para processar e julgar
Deputados Estaduais. Essa competência é do Tribunal de Justiça, não
do Tribunal de Justiça Militar. Cel. Rúbio, se perdermos essa emenda
em Plenário, com certeza, os praças da Polícia Militar é que perderão.
Na prática, ele quer condenar os praças à revelia. É esse o alerta que
faço aos Deputados desta Casa. Não podemos permitir que sejam
criadas três auditorias da Justiça Militar no interior, porque ela é
diferente. No interior, o Comandante do Batalhão vai assediar o Juiz,
oferecendo ele uma policial feminina para ser sua telefonista, um
soldado para ser seu motorista particular, vai querer que ele seja
paraninfo da turma de soldados e que receba medalhas. Ele será
cooptado. Quem diz isso não é apenas este Deputado, mas a prática
cotidiana que envolve a Justiça Militar. Infelizmente, alguns
companheiros, Deputados desta Casa, não conhecem o detalhamento
do funcionamento da Justiça Militar. A Justiça Militar e suas auditorias,
a chamada 1ª instância, é composta por um Juiz togado, aquele que
faz concurso, que é Juiz de verdade e mais quatro oficiais militares.

Vejam, senhoras e senhores, observem este último julgado,
Deputado Vanderlei Miranda, esta é uma sentença proferida pelo Juiz,
que, em seu voto, condena o Major Caubis Romes Pereira a dois anos
e quatro meses de reclusão, datada de 18/6/2007. Esse Major de
Frutal, na ponta do Triângulo, foi acusado de interferir numa
ocorrência de meio ambiente, libertando os caçadores, a caça e as
armas de cano longo. Um crime inafiançável. É isso que esse Major
fez, e nós o denunciamos desde 2002.
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À época, o Procurador-Geral de Justiça Jarbas Soares era
Procurador do Meio Ambiente o denunciou. Feito o inquérito policial,
ele foi condenado. Pasmem, senhoras e senhores: os oficiais que
participavam do seu julgamento absolveram-no, porque era colega de
turma deles! É assim que a Justiça Militar tem agido. O Juiz o
condenou, fez a sua parte, tendo justificado e fundamentado o seu
voto. Os oficiais simplesmente bateram no ombro do Major e
disseram-lhe: “Hoje vamos acabar com isso”. Essas palavras foram
ouvidas por um advogado do gabinete a quem pedi que
acompanhasse esse julgamento. É isso que o Deputado Luiz
Humberto Carneiro está querendo para os Praças.

Faço aqui um apelo, principalmente aos Policiais Militares,
especialmente os Praças de Uberlândia, dizendo-lhes que, se a
Justiça Militar for para Uberlândia, com certeza, serão condenados à
revelia, porque o Comando vai assediar 24 horas por dia o Juiz da
Justiça Militar, pois os oficiais não precisam, eles já são indicados pelo
próprio Comando que comporá esse Conselho de Sentença. E o pior:
não julgarão apenas falta administrativa, vão julgá-los pelos crimes
militares. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminhamos
essa matéria para dizer que é fundamental, para que haja Justiça
Militar de fato e de direito, que as auditorias permaneçam na Capital,
assim como a emenda que foi acolhida nas Comissões de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, de Assuntos Municipais e de
Administração Pública. Este é o apelo que faço aos Deputados: que
votem o projeto fazendo justiça, especialmente para a base da Polícia
Militar. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Bom-dia! Cumprimento os
representantes dos servidores que se encontram nas galerias,
parabenizando-os por sua atuação permanente nesta Casa,
fundamental para que o projeto fosse bem discutido, debatido e
alterado. Necessitávamos de mais avanços, mas, tenham a certeza de
que, por meio da participação de vocês, conseguimos vários avanços
para a categoria. Vocês têm de conhecer o trabalho sério realizado
pelo sindicato que representa os servidores.
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Tive o prazer e a honra de ser relator do Projeto de Lei
Complementar n° 26 na Comissão de Assuntos Municipa is e
Regionalização, projeto importante que trata da nova organização do
Judiciário em Minas Gerais. Considero como avanços conquistados
no parecer de que fui autor vários pontos que gostaria de destacar,
entre eles, a criação de 10 varas para Uberlândia, 8 varas cíveis e
criminais e 2 para Juizado Especial, que serão importantes para
garantir agilidade na tramitação dos processos e humanizar o
atendimento à população, que deve ser tratada com respeito. Dessa
forma, asseguraremos as condições para o correto funcionamento do
Poder Judiciário no interior. Em nosso parecer, garantimos a criação
de 10 varas só para a cidade de Uberlândia, 6 para a cidade de
Uberaba; 1 para Tupaciguara; 1 para São Gotardo; 1 para Prata; 1
para Monte Carmelo; mais 2 para Iturama; mais 4 para Ituiutaba; mais
1 para Ibiá; mais 1 para Coromandel; mais 3 varas para Araxá; e mais
1 vara para a Comarca de Araguari. São avanços importantes. Além
disso, garantimos a criação do Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher nas Comarcas de Ipatinga e Ribeirão das
Neves e também de Uberlândia.

Queria destacar as solicitações e o empenho das Deputadas
Rosângela Reis e Gláucia Brandão, que contribuíram de forma
decisiva para a elaboração do nosso parecer. Foi um grande avanço a
criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher, como contemplado em nosso parecer. Para a Comarca de
Belo Horizonte, garantimos a criação de uma vara especializada em
crimes contra idosos, conforme solicitação do Deputado André
Quintão. Teremos ainda uma vara especializada em crimes contra
crianças e adolescentes, também solicitação do Deputado André
Quintão. Garantimos a criação de varas especializadas em meio
ambiente, habitação e urbanismo, muito importantes. Sabemos do
grande número de problemas em todo o Estado em relação a essas
questões. Portanto, é um grande avanço a criação dessas varas.
Outro ponto importante que também garantimos no relatório de que fui
autor foi a questão inédita - muitos duvidavam que seria possível, mas
conseguimos - da criação, no prazo de 180 dias, da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça, com competência preferencial para processar
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e julgar ações penais de improbidade administrativa contra agentes
políticos. Foi outra grande vitória que conseguimos garantir no nosso
parecer. Que se faça justiça. Quem comete crime tem de pagar, e,
com certeza, a sociedade vai fiscalizar. Além disso, avançamos na
discussão da necessidade de Secretarias para as turmas recursais
dos juizados especiais e na redefinição de critérios para a
classificação das comarcas de entrância especial. Fizemos contato
com quase todos os Juízes do Triângulo Mineiro e de outras regiões
do Estado. Neste momento, queria destacar o trabalho e o empenho
da Amagis e, de forma muito especial, do Dr. Joemilson Donizette,
Diretor do Foro da Comarca de Uberlândia, a quem parabenizo.
Estivemos no Fórum de Uberlândia, nos reunimos com os Juízes,
discutimos de forma exaustiva o Projeto de Lei Complementar nº
26/2007, que trata da organização do Judiciário. O Dr. Joemilson deu
contribuições muito importantes junto aos Juízes de Uberlândia. Da
mesma forma, queria parabenizar o Dr. Carlos Cordeiro, de Araguari;
o Dr. Paulo Gastão, de Uberaba; o Dr. Éverton Ronquoreta, de
Tupaciguara; o Dr. Pedro Fiúza, de Araxá; a Dra. Flávia Generoso, de
Ibiá; o Dr. Luiz Fernando, de Iturama; o Dr. João Marcos Luchesi; de
Monte Carmelo; a Dra. Eleusa Maria, de Campina Verde; o Dr.
Joaquim de Campos, de Prata; a Dra. Edinamar Aparecida, de
Ituiutaba. Enfim, agradeço a todos esses Juízes e Juízas a importante
contribuição que deram para que pudéssemos avançar em nosso
parecer e aprová-lo na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização.

Com certeza, a síntese de tudo isso é atender bem à população.
Sabemos que temos de avançar. A burocracia, o número de
processos é muito grande. Sabemos que os profissionais, os
servidores, fazem das tripas coração para atender bem à população.
Às vezes, as pessoas não conseguem compreender, mas, realmente,
o volume de trabalho é muito grande. Os profissionais têm de ser
bem-remunerados e valorizados pelo trabalho que prestam ao Estado.
É muito importante continuar essa mobilização, para garantirmos
futuros avanços. Tanto no Ministério Público como no Poder
Judiciário, precisa haver mais concursos. É preciso aumentar o
número de Juízes e de Promotores, mas é mais importante ainda
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aumentar o número de servidores.
Com o salário de um Juiz é possível contratar quantos servidores?

Com o salário de um Promotor é possível contratar quantos
servidores? É muito importante aumentar o número de servidores do
Poder Judiciário para que possam contribuir para os Juízes e
Promotores. Conversei até mesmo com o Dr. Jarbas, Procurador-
Geral do Estado, que concorda com a necessidade de mais
profissionais contribuindo para que haja melhor atendimento à
população.

Estou feliz e honrado por ter sido o relator do parecer que foi
aprovado na Comissão de Assuntos Municipais, o qual garante a
criação de varas em várias cidades, ao acatar as emendas dos
Deputados de todas as regiões do Estado e, de forma especial, por ter
tido a possibilidade de criar mais 10 varas para Uberlândia, cidade
onde nasci, cresci e conheço como a palma da mão. Estou feliz por
contribuir para a minha cidade criando mais 10 varas, que significarão
um grande avanço no atendimento à população. Agradeço a todos.
Temos que garantir a aprovação do projeto, e, no futuro, avançar para
que a população tenha um bom atendimento.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas,
subemenda e destaques.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emendas,
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subemenda e destaques. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam
prejudicados o Substitutivo nº 1, as Emendas nºs 4 a 21, 23 a 25, 27,
29 a 31, 33, 34, 36, 39, 40, 42 a 44, 46 a 48, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 62,
64, 69, 70, 73, 84 a 86, 93 a 96, 98 a 102, 106, 111 a 115, 117 a 119 e
121 a 126 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 24.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria que fosse feita a leitura

do art. 30 do projeto.
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que faça a

leitura da votação destacada.
O Sr. Secretário (Deputado Durval Ângelo) - ( - Lê o art. 30, que foi

publicado na edição do dia 12/7/2007).
O Sr. Presidente - Votação do art. 30 do projeto. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

nesses 5 minutos regulamentares, gostaria de dizer aos ilustres
Deputados e Deputadas que o Deputado Luiz Humberto Carneiro
apresentou um destaque nesse art. 30 e que aprovar o destaque é
permitir que se criem três auditorias militares no interior, a pedido dos
Coronéis do Tribunal de Justiça Militar. Criar Justiça Militar no interior
é levar injustiça para os policiais militares. Não há condição de fazer
rodízio dos oficiais nem justiça militar com isenção. Sei que há
interesse em que uma auditoria militar vá para Uberlândia, mas quero
dizer ao Deputado Luiz Humberto Carneiro que ele simplesmente
sacramentará a condenação, à revelia, dos Praças da cidade de
Uberlândia ou de qualquer cidade para onde ela vá. Faço um apelo ao
Deputado Luiz Humberto, pois acredito que, regimentalmente, ele
ainda possa desistir desse destaque. Se caminharmos para a
aprovação da auditoria militar no interior, com certeza, condenaremos
os Praças, à revelia.

A auditoria militar é composta por um Juiz togado, um Juiz
concursado e quatro Oficiais. Para início de conversa, não há número
suficiente de Oficiais para a devida isenção e para que haja um
julgamento limpo, transparente, pois deverá haver por parte do
Comandante do batalhão a escalação previamente determinada dos
Oficiais que condenarão ou absolverão quem eles desejam. Será isso
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que ocorrerá. Quando criamos, na Justiça, uma comarca no interior,
estamos levando justiça para o jurisdicionado.

No caso da Justiça Militar, ao levá-la para o interior, estaremos
levando a condenação à revelia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agora mesmo eu li a sentença e o
voto do Juiz Paulo Eduardo Andrade Reis, aqui da Capital, dizendo
que, mesmo gozando de tantas isenções, os quatro Oficiais que
compunham o Conselho de Sentença absolveram o Major, colega de
turma deles, por crime inafiançável, por crime ambiental, por
prevaricação e por falsidade ideológica. Essa é a Justiça Militar que
temos em Minas Gerais. E agora o Cel. Rúbio Paulino Coelho,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, pede ao Deputado para fazer
um destaque.

Lembro a todos que o Deputado Weliton Prado acatou a nossa
sugestão para a criação das auditorias militares na Capital; o
Deputado Zé Maia, como relator da Comissão de Fiscalização, acatou
a criação na Capital e o Deputado Elmiro Nascimento, relator por duas
vezes na Comissão de Administração Pública, acatou a nossa
sugestão na Capital.

Deixo uma mensagem, especialmente para os Praças de
Uberlândia. A intenção do Deputado pode ser boa, mas talvez ele não
compreenda, na prática, o que significa isso para o dia-a-dia dos
Praças da Polícia Militar e dos Bombeiros. Portanto, faço um apelo ao
Deputado Luiz Humberto para que retire esse destaque e mantenha a
votação da forma como aconteceu no seu Substitutivo nº 2, aprovado
pelas três Comissões por unanimidade. Reitero e repito: levar a
Justiça Militar para o interior é condenar os Praças à revelia, é
condenar os Praças pelo interesse do Comandante do batalhão ou do
Comandante Regional. Num primeiro momento, oferecerão o cargo de
telefonista para uma policial feminina. Num segundo momento, o
soldado será motorista. Num terceiro momento, ele será condecorado
com uma medalha e, num quarto momento, será o paraninfo da turma.
E, vagarosamente, cooptarão o Juiz togado até que ele não tenha
nenhuma condição, muito menos com a participação de mais quatro
Oficiais. Muitos Deputados não sabem como é a estrutura da Justiça
Militar. É isso que o Deputado quer fazer, levando a Justiça Militar
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para o interior.
Portanto, Sr. Presidente, meu encaminhamento é para dizer “não”

ao destaque do Deputado Luiz Humberto no que diz respeito à Justiça
Militar.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Luiz Humberto Carneiro.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro* - Estou encaminhando esse
destaque com pedido do voto “sim”. Tramita, nesta Casa, uma
emenda à Constituição para terminar com a nossa Justiça Militar, até
porque ela não vem funcionando bem. Esta é a alegação. O Deputado
Sargento Rodrigues trouxe um exemplo do mau comportamento da
Justiça Militar. Se a levarmos para o interior, talvez possamos
resolver, de uma vez por todas, a questão da Justiça Militar.
Encaminho essa proposta “sim” para que possamos atender à região
e, ao mesmo tempo, prestar um serviço melhor para a Polícia Militar.

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 30 do projeto.
- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram “não” os Deputados e a Deputada:
Almir Paraca - Carlin Moura - Delvito Alves - Durval Ângelo - Elisa

Costa - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda
- Weliton Prado.

- Registra "branco" o Deputado:
Hely Tarqüínio.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Votaram "não" 9

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está aprovado o art. 30 do
projeto. Em votação, as Emendas nºs 49, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 65
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a 68, 71, 72, 74 a 83, 87 a 89, 91, 92, 97, 103 a 105, 107 a 110, 116,
120 e 127, salvo destaque.

- Registra “sim” o Deputado:
Antônio Júlio.
- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Cesar - Ronaldo Magalhães - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado.

- Registra "branco" o Deputado:
Vanderlei Miranda.
O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram "não" 41

Deputados. Houve 1 voto em branco. Estão rejeitadas as Emendas
nºs 49, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 65 a 68, 71, 72, 74 a 83, 87 a 89,
91, 92, 97, 103 a 105, 107 a 110, 116, 120 e 127, salvo destaque. Em
votação, a Emenda nº 90.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo
- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes
- Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
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Jangrossi - Weliton Prado - Zé Maia.
- Registra "branco" o Deputado:
Vanderlei Miranda.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 48 Deputados. Não houve voto

contrário. Houve 1 voto em branco. Está aprovada a Emenda 90. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº
26/2007 na forma do Substitutivo nº 2, com o art. 30 do projeto e com
a Emenda nº 90. À Comissão de Administração Pública.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

servidores que acompanham os trabalhos desta Casa, aguardei, com
muita paciência e apreço pelos Deputados que fizeram o
encaminhamento desta importante votação, para, concluída, fazer
aqui uma declaração de voto, reconhecendo, na condição de
coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, os avanços conquistados no processo de
tramitação desse projeto de lei complementar. Queria ressaltar as
conquistas históricas na área do Judiciário relacionadas às crianças e
aos adolescentes. Quero agradecer aos Deputados, particularmente
aos relatores, ao Deputado Weliton Prado, que faz um belíssimo
trabalho nesta Casa, e ao Deputado Elmiro Nascimento a inclusão de
uma vara criminal especializada em crimes cometidos contra crianças
e adolescentes em Belo Horizonte. Queria falar, Deputado Weliton
Prado, da sua participação nesse processo, bem como da criação de
uma vara especializada para julgar crimes cometidos contra os idosos.
Essa conquista foi uma demanda antiga do movimento da Vara da
criança e do adolescente. Queria também registrar a votação unânime
da Emenda nº 90, que cria mais uma vara de ato infracional em Belo
Horizonte. Existe uma sobrecarga nessa área na Capital. Foi feito um
pedido pela área da Dra. Valéria, a quem gostaria de render nossas
homenagens. Essa importante Juíza e todo o corpo técnico do
Juizado fizeram um ótimo trabalho. Conseguimos desmembrar, na
proposta original, a vara do idoso da vara da infância e da
adolescência. É importante a atenção ao idoso e à criança e ao
adolescente. Essa junção iria prejudicar tanto um segmento quanto o
outro. Quero registrar essas conquistas da Assembléia Legislativa,
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dos Deputados. Quero, mais uma vez, Deputado Weliton Prado,
agradecer-lhe, bem como ao Deputado Elmiro Nascimento, que
tiveram a sensibilidade social de incorporar, em seus pareceres, essas
importantes conquistas. Quero dizer que elas serão fundamentais
para punirem aqueles que cometem abuso e exploração contra
crianças e adolescentes, que serão fundamentais para estimular as
denúncias, para romper o ciclo da impunidade. Temos, só em Belo
Horizonte, mais de 1.250 processos, Deputado Sebastião Helvécio, de
adultos que cometem abusos contra crianças e adolescentes. Na
condição de coordenador da frente parlamentar, quero agradecer a
cada Deputado que votou favoravelmente a esses importantes artigos.
Quero dizer aos servidores que a emenda que criava a gratificação, a
pedido da Serjusmig, não foi incorporada totalmente, mas ficou a
condição de o Tribunal encaminhar a esta Casa, em projeto
específico, essa importante gratificação, que corrige uma injustiça e
uma distorção. Quero parabenizá-los pela persistência, porque
estiverem aqui em todos os momentos. Se a conquista não foi
completa, foi muito importante. Isso não teria acontecido se vocês não
tivessem persistência e paciência, além de um grande exercício de
cidadania. Sr. Presidente, agradeço a sua participação nesse
processo de negociação. Ganhou a Assembléia Legislativa, Deputado
Elmiro Nascimento, pela sua sensibilidade em acolher emendas de
cidadania voltadas para crianças, adolescentes e idosos do Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, felicito o conjunto das
Deputadas e dos Deputados desta Casa, especialmente os dois
relatores: Deputado Elmiro Nascimento e Deputado Weliton Prado,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O
Plenário desta Casa deu mais um exemplo da sua eficiência e do seu
trabalho ao votar esse projeto em 1º turno. Esse projeto traz avanços
importantes tendo à frente o excelente trabalho realizado pelo
Deputado Weliton Prado. Em função desse trabalho, novas varas
foram criadas. Na nossa querida Contagem, foram criadas 13 novas
varas; na Comarca de Betim, também foram criadas 13 novas Varas;
em Uberlândia, foram criadas 10 novas varas, com o esforço do
Deputado Weliton Prado. Destaco a importância da criação de cinco
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novas varas na nossa querida Comarca de Governador Valadares,
incluindo-se a vara especializada no combate à violência contra a
mulher, por meio de uma emenda apresentada pela Deputada Elisa
Costa. Avançou também algo que considero muito importante na
discussão desse processo, ou seja, compreendemos que o
fundamental é a universalização da Justiça em Minas Gerais. De nada
adianta a criação de novas comarcas, se ficarem somente no papel.
Hoje, após discussões com o Desembargador Orlando Adão,
Presidente do Tribunal de Justiça, o princípio que irá vigorar é o
seguinte: comarca criada tem de ser instalada. Esse é o princípio que
irá garantir a universalização da Justiça. Por exemplo, a Comarca de
Coroaci, que abarca os Municípios de Virgolândia e Nacip Raydan,
existe há vários anos, mas nunca foi instalada. Precisamos fazer um
esforço concentrado para a instalação dessas comarcas, enviando
para lá Juízes e Promotores, a fim de que funcionem. Não adianta
nada a construção de uma nova sede do Tribunal de Justiça, de um
novo palacete do Tribunal de Justiça, se não houver Juízes
trabalhando na 1ª instância, junto ao cidadão. A nova Justiça de Minas
Gerais depende da instalação das comarcas, pela indicação de Juízes
e Promotores, a fim de que os jurisdicionados, os cidadãos, os
trabalhadores não tenham que andar 60km, 100km em estrada de
terra, como é o caso de Virgolândia, para irem à Comarca de Peçanha
garantir seus direitos. Universalizar a Justiça é um princípio
fundamental. O objetivo desse projeto é fazer com que o Tribunal de
Justiça implante essas novas comarcas. O Juizado Especial precisa
ter condições de trabalho, com a criação de suas secretarias. Não
podemos deixar o cidadão enfrentar aquelas imensas filas do juizado
especial, porque não há uma secretaria e um funcionário para atendê-
lo. A justiça para o pobre é da pior qualidade. Precisamos corrigir
esses desvios. A discussão desse projeto avançou, pois
compreendeu-se que criamos novas varas e comarcas e que, acima
de tudo, teremos de efetivar a prestação jurisdicional no Estado. Mais
uma vez, parabenizo os Deputados, especialmente o Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais, Deputado Weliton Prado, e o
relator, Deputado Elmiro Nascimento.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, ao declarar o nosso



1630

voto favorável a esse projeto extremamente importante, que trata da
organização e divisão do Judiciário, inicialmente agradeço ao
Deputado Elmiro Nascimento pela condução democrática, pela forma
extremamente competente com que dirigiu a nossa Comissão de
Administração Pública, de que tenho a honra de participar ao seu
lado, e também pela generosidade ao acolher diversas emendas da
nossa autoria e de outros colegas Deputados, o que fez desse projeto
uma verdadeira ação cívica da Assembléia Legislativa, que interagiu
com todo o Estado de Minas Gerais. Passamos por um dos momentos
felizes da Assembléia Legislativa, pois legislamos em benefício do
povo mineiro e fortalecemos o Poder Judiciário. Isso é muito
importante, pois os Poderes constituídos devem ser independentes e
devem estar fortalecidos, principalmente o Judiciário, para que a
justiça atinja todos. Com a elaboração do Substitutivo nº 2,
beneficiaremos diversas cidades do interior de Minas com a criação
de novas varas. Tive a felicidade de ver beneficiadas, por emenda da
minha autoria e por emenda de outros colegas, diversas cidades do
Centro-Oeste mineiro, onde atuo, como Campo das Vertentes. Não
citarei todas, pois foram muitas. Eu diria que todas as cidades onde
verificamos, por meio de um estudo minucioso, haver uma grande
demanda e um grande volume de trabalho destinado a um Juiz, foram
beneficiadas. Cada Deputado verificou se esse volume estava acima
do que é razoável, pois, nesse caso, o cidadão ficaria prejudicado, já
que o processo não anda, e a justiça não é realizada. Criamos mais
varas e autorizamos o concurso e a nomeação de mais Juízes. Além
disso, a Emenda nº 64, que apresentei, cria o cargo de assessor dos
Juízes vitalícios, porque, em alguns momentos, eles ficam
assoberbados de trabalho. A assessoria poderá ajudá-los a fazer com
que esses processos caminhem mais rapidamente. Quem ganha com
isso é o cidadão, que espera que a justiça seja feita. Esse
assessoramento veio em boa hora, pois essa era uma reivindicação
da Amagis e de todos os Juízes que, com freqüência, tinham de levar
trabalho para casa no final de semana. O cidadão sentia-se
prejudicado, e, às vezes, o processo se arrastava por meses a fio.
Uma outra proposta alcançou o interesse não de um Deputado ou de
uma cidade, mas de toda Minas Gerais. Contamos com a presença do
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nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que atuou como
interlocutor e mediador, procurando estabelecer a independência e a
firmeza do Poder Legislativo, com espírito de equilíbrio e de diálogo
com o Presidente do Tribunal de Justiça, para que pudéssemos contar
com um número maior de entrâncias especiais no Estado. Isso
significa uma justiça melhor estruturada no interior, com condições de
atender bem, não somente em minha querida Divinópolis, mas
também em outras cidades. Ainda lutaremos até o 2º turno para que
São João del-Rei e Varginha, duas cidades com porte expressivo e
que alcançam uma grande região, possam ser elevadas à condição de
entrância especial. Já avançamos muito. Além disso, temos de
destacar que esta Casa agiu com espírito democrático e não
corporativo. Aqueles que não foram beneficiados integralmente
compreenderam que a caminhada não é feita toda de uma só vez.
Avançamos muito. Parabéns a todos os Presidentes de Comissão e,
de modo especial, a todos os Deputados que trouxeram a sua
contribuição. Votamos no 1º turno. Espero que amanhã votemos o
projeto em 2° turno e ofereçamos ao povo mineiro, e specialmente ao
Tribunal de Justiça, uma estrutura melhor. Incluímos propostas que
alcançam os funcionários, estabelecendo prazo para o Tribunal de
Justiça atender às justas reivindicações dos servidores do Judiciário.
Não adianta criarmos mais varas e aumentarmos o número de Juízes,
se o servidor não for bem remunerado e não receber um tratamento
adequado. Parabéns aos meus colegas desta Casa. Sinto-me feliz
nesta manhã, porque Minas Gerais ganha uma nova estrutura para o
Judiciário. Com a Justiça forte, ganhamos todos, em especial a
democracia. A Casa Legislativa é soberana, é independente, mas
deve fortalecer o Judiciário, para que a justiça seja feita. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, serei breve e até já me
manifestei anteriormente. É só para fazer mais um registro
relacionado às vitórias conquistadas por esta Casa Legislativa, em
atendimento às demandas acolhidas pelo relator Weliton Prado e pelo
Deputado Elmiro Nascimento, numa resposta à necessidade de uma
justiça mais democrática e mais próxima da população. Registro
também a alegria de que isso tenha acontecido por meio das
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emendas apresentadas por nós, feitas de maneira coletiva - em
Governador Valadares e em todo o Vale do Rio Doce - por diversos
Juízes, Promotores e pela representação da Ordem dos Advogados
do Brasil. Quero destacar a participação efetiva do Dr. Geraldo Carlos,
do Dr. Wagner Alcântara, da Dra. Dilma Araújo, do José Arnóbio, do
Dr. Sebastião Pereira e Dr. Agnaldo, Juízes que representaram a
categoria, elaboraram emendas e apresentaram propostas para a
democratização e criação de varas em Valadares e região. Também
merecem ser citados o Dr. Ulisses, o Dr. Rosângelo e o Dr. Fábio
Tavares, em cujas pessoas todos os Promotores sentiram-se
representados nas propostas apresentadas por nós nesta Casa
Legislativa. Por fim, houve participação do Presidente da OAB, Dr.
Marcelo França, de toda a diretoria da Ordem dos Advogados do
Brasil, principalmente dos cursos de Direito das faculdades da região,
como a Universidade Vale do Rio Doce - Univale - e a Fadivale, que
também apresentaram propostas para a reforma e divisão judiciária no
Estado de Minas Gerais. Ver aprovadas as nossas quatro varas e
mais uma vara especializada no combate à violência contra a mulher
é uma conquista da população de Valadares, das representações
sociais e das diversas autoridades que se manifestaram. Registro,
para finalizar, o empenho do Deputado Weliton Prado, que, além de
ser o relator e de representar a região de Uberlândia, apresentou e
conseguiu aprovar dez varas para aquela cidade e outras várias para
o Triângulo Mineiro. Reforço, da nossa bancada, a participação do
Deputado André Quintão, que também criou duas varas para a criança
e o adolescente e uma vara criminal especializada em crimes contra o
idoso. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, assim como o Deputado
Carlin Moura, pela criação das varas em Contagem; o Deputado Paulo
Guedes, em Montes Claros; o Deputado Almir Paraca, em Paracatu.
Enfim, a bancada participou ativamente e deu sua contribuição para
esta Casa Legislativa, para Minas Gerais. Ganharam as diversas
varas especializadas, a de meio ambiente, a de habitação e
urbanismo, tornando o Judiciário o rosto da necessidade popular de
uma justiça mais próxima do povo de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Alberto Pinto
Coelho, caro líder Mauri Torres, este é o momento de agradecer muito
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a todos aqueles que se envolveram nesse processo. Há seis anos
esta Casa tenta ampliar a justiça de Minas Gerais e agora estamos
quase conseguindo. Meu pronunciamento não é apenas para
agradecer, Sr. Presidente, mas também para uma advertência. Ainda
temos a votação, em 2º turno, e é preciso que os companheiros
permaneçam no Plenário na parte da tarde. É necessário que a
Comissão funcione à tarde, para que o 2º turno seja garantido
amanhã. Fazemos esse apelo aos colegas, aos companheiros, porque
sabemos que, em véspera de eleição, sempre têm compromissos
urgentes em suas bases eleitorais. Que permaneçamos de plantão
hoje e amanhã para que possamos dar ao povo de Minas Gerais a
certeza de que haverá ampliação da Justiça neste Estado. Quero
agradecer ao relator, ao Presidente da Comissão, ao Deputado Elmiro
Nascimento, e lembrar, Sr. Presidente, as várias conversas que V.
Exa. teve com todos os partidos. Agradeço, também, ao Sr. Nelson
Messias, Presidente da Amagis, que esteve reunido conosco, a
Bancada do PMDB, para explicar o interesse dos Juízes na ampliação
da Justiça no interior de Minas Gerais. Em nome da minha cidade,
Teófilo Otôni, agradeço aos nobres colegas Deputados e Deputadas,
que nos ajudaram a incluir no projeto a ampliação de mais três varas
na Comarca de Teófilo Otôni. Essa é uma luta que incitei o ano
passado. Aliás, conversei com o Governador a respeito disso e ele
sancionará o projeto. Então, a partir do próximo ano, Teófilo Otôni
será entrância especial. Realmente, este é um momento muito
interessante, no entanto advirto aos nobres colegas que não deixem o
Plenário na parte da tarde e que estejam aqui amanhã para a votação
em 2º turno. Estamos ampliando a Justiça, são seis anos de luta, e
não podemos falhar no instante em que decidimos o futuro da Justiça
em Minas Gerais, com a ampliação de mais de 300 varas, com a
criação de dezenas de entrâncias especiais e com a ampliação da
Justiça como um todo para atender ao povo mais carente da nossa
terra. Neste instante, temos de ficar vigilantes e não podemos nos
afastar do Plenário. Precisamos ficar coesos para fechar esse
semestre com chave de ouro. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs.
Deputados. Que possamos ter outras vitórias como esta, parcial
ainda, porque haveremos de comemorá-la amanhã, no 2º turno.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para declaração de voto, o
Deputado Sargento Rodrigues.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, eu e os Deputados

Almir Paraca e Luiz Tadeu Leite estamos aqui há muito mais tempo
que o Deputado Sargento Rodrigues.

O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado Paulo Guedes que, no
momento em que a Presidência vê um Deputado se deslocando, tem
acuidade em fazer a anotação. O Deputado Sargento Rodrigues abriu
mão para a Deputada Elisa Costa falar.

O Deputado Paulo Guedes - Ele não estava no Plenário, deve ter
saído.

O Sr. Presidente - O meu interesse é acolher a todos, só que tem de
ser um de cada vez.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

lamentamos profundamente que o Tribunal de Justiça Militar,
comandado pelo Cel. Rúbio Paulino Coelho, tenha conseguido
aprovar nesta Casa projeto que leva a “injustiça militar” para o interior.
O mais triste, Sr. Presidente, é saber que houve a aquiescência de
alguns dos nossos companheiros que votaram “sim” ao destaque aqui
apresentado pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro e liderado pelo
nosso Líder de Governo, Deputado Mauri Torres. Quando levamos a
justiça comum para o interior, levamos justiça, mas, quando levamos a
militar, levamos a “injustiça militar”. Parabéns ao Cel. Rúbio Paulino
Coelho, que, de agora em diante, terá como condenar os praças,
praticamente à revelia. É isso o que fazemos. Parabéns ao Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que conseguiu fazer o destaque e levará
uma auditoria da Justiça Militar para o interior, especialmente para
Uberlândia, conforme prometeu o Cel. Rúbio Paulino Coelho. Mas, Sr.
Presidente, quando essa Justiça Militar começar a funcionar e os
praças forem condenados à revelia em Uberlândia, por interesse do
Comandante do Batalhão e do Comandante da região da Polícia
Militar, ele perceberá o erro que cometeu ao atender ao pedido dos
Coronéis do Tribunal de Justiça Militar, especialmente do seu
Presidente, que fez o pedido diretamente ao Deputado e também ao
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Deputado Mauri Torres, para que liderasse esse processo. Nove
Deputados votaram “não” ao destaque. Por esses nove votos,
incluindo o meu, quero agradecer profundamente. A compreensão, a
sensatez e a coerência aos Deputados que disseram não para uma
justiça militar que não atende ao fim social. Justiça, qualquer que seja
ela, deve ter um objetivo, especialmente quando os Juízes,
Desembargadores e os próprios operadores do direito, os advogados,
tentam traduzir o objetivo maior da justiça, que é a pacificação dos
conflitos sociais. Deputado Almir Paraca, quero cumprimentar V. Exa.
pelo voto da coerência, pelo voto progressista. Mais uma vez a
Bancada do PT deu uma demonstração de coerência, não permitindo
que uma excrescência como essa fosse levada para o interior,
dizendo não a um absurdo como esse. Sr. Presidente, quero dizer a
V. Exa. que amanhã estarei aqui discutindo o projeto, por uma hora,
para trazer as mazelas que vêm sendo praticadas na Justiça Militar,
sobre as absolvições de Coronéis que liberam um cidadão com droga.
Quando um soldado é pego fazendo isso, ele é execrado
publicamente e condenado, para depois dizerem à imprensa que aqui
se condena, para ter dados estatísticos de condenação. Agora,
quando são oficiais superiores, como Majores, Tenentes-Coronéis e
Coronéis, todos são absolvidos vergonhosamente, como ocorreu em
2000, quando investigamos na CPI do narcotráfico o Cap. Marcelo
Antônio Pio, que foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Militar tendo
sido flagrado ao lado de um traficante com 700g de cocaína pela
Polícia Federal, no estacionamento do Carrefour. Eu fui sub-relator da
CPI. É para isso que serve o Tribunal de Justiça Militar de nosso
Estado. É um cabide de empregos ociosos que não atende à
sociedade. Infelizmente, a denúncia que fizemos não serviu para
sensibilizar o Cel. Rúbio. Amanhã estaremos aqui nesta tribuna, na
tribuna livre do povo, para qual fui eleito democraticamente, não como
V. Exa, que foi indicado por ser Coronel de polícia, por ter ficado
pajeando o governo para ser indicado. Aqui estaremos para fazer a
denúncia do que é a Justiça Militar, do que esse Tribunal tem feito
pela sociedade mineira. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
que nos acompanha neste momento, queremos fazer coro com os
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nossos colegas que aqui já se manifestaram. É um momento rico, é
um momento feliz para nós, que aqui chegamos trazendo a esperança
de nossas regiões. É a oportunidade de poder atuar efetivamente, de
propor ajustes, de propor emendas em matérias dessa natureza,
matérias importantes para o povo mineiro, para o cidadão comum,
principalmente para as regiões interioranas de Minas Gerais.
Sabemos que, ao falar de democracia, de cidadania, é imprescindível
prover o sistema judiciário de Minas Gerais da estrutura necessária,
quer físicas, quer operacionais, quer humanas para assistir às
necessidades do cidadão comum. Gostaria, inicialmente, de elogiar o
trabalho dos Deputados Elmiro Nascimento e Weliton Prado, que
foram acolhedores, receptivos, mas muito dedicados e sérios na sua
análise, na sua avaliação, para finalmente apresentarem a proposta
que aprovamos em 1º turno. Essa proposta atende a todas as regiões
do Estado de Minas Gerais. Quero também, de maneira especial,
cumprimentar e parabenizar o Deputado Weliton Prado pelo trabalho
profícuo e sério que vem realizando à frente da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização, que atuou diretamente nessa
matéria. A conquista das novas 10 varas para Uberlândia é uma
evidência da dedicação, do apreço e do zelo do Deputado Weliton
Prado para com as suas bases. Com muita felicidade, ele conseguiu
atender à sua cidade, além de diversas outras, pois atua mais
diretamente no Triângulo. Quero parabenizar a nossa Líder, Deputada
Elisa Costa, na pessoa da qual cumprimento a Bancada do PT pela
atuação direta, precisa, para garantir o atendimento não só das bases,
mas de outras questões que estavam embutidas na discussão do
projeto, e também pelas cinco varas conquistadas para a cidade de
Governador Valadares - quatro comuns e uma para o combate à
violência contra a mulher, de sua iniciativa. Quero também
cumprimentar o Deputado André Quintão pelos encaminhamentos no
que diz respeito à proteção da criança e do adolescente e às demais
conquistas com a criação de varas especializadas de meio ambiente,
habitação e urbanismo. Para finalizar, quero dizer que comungo com a
posição do Deputado Sargento Rodrigues em relação à Justiça Militar.
Entendemos que, nesta Casa, o Deputado Sargento Rodrigues é o
mais credenciado para se manifestar sobre assuntos que dizem
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respeito à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, parabenizo, de forma
especial, a atuação competente do nosso querido Deputado Weliton
Prado, que, brilhantemente, soube acatar o sentimento de toda a
sociedade; soube discutir com os parlamentares, com os Juízes e com
os servidores judiciários e agregou o sentimento maior: levar a Justiça
aos quatro cantos de Minas Gerais. Parabenizo-o também por ter
lutado e conseguido vários benefícios para a sua região, em especial
as 10 novas varas para Uberlândia. Destaco também a atuação firme
da nossa Líder, Deputada Elisa Costa, que conquistou com seu
trabalho e sua liderança mais cinco novas varas para Governador
Valadares. Da mesma forma, parabenizo a bancada norte-mineira,
liderada pelo nosso amigo, Deputado Luiz Tadeu Leite. Montes Claros
também será beneficiada com quatro novas varas. Isso é muito
importante para o desenvolvimento de Minas Gerais e para que a
Justiça chegue ao cidadão comum. Justamente no momento em que
todo o País discute a atuação da Justiça, esta Casa dá exemplo,
fazendo com que ela se torne mais acessível à população mineira.
Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e Gil Pereira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Ana Maria Resende, 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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Deputado Roberto Carvalho, por meio do qual encaminha
correspondência contendo reivindicações dos Assistentes Técnicos de
Educação Básica, da rede estadual de ensino. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda nº 3, apresentada, e pela rejeição da Emenda nº 2, da
Comissão de Administração Pública, do Projeto de Lei nº 2.317/2008
(relatora: Deputada Ana Maria Resende, 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 2.633, 2.668, 2.671 e 2.678/2008. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 julho de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio e Inácio Franco, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofício do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro-Relator
do Tribunal de Contas do Estado (10/7/2008) e cartão do
Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins (10/7/2008). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Registra-se a presença do Deputado Elmiro Nascimento,
que assume a Presidência dos trabalhos. A Presidência informa que
faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei Complementar nº
26/2007 e os Projetos de Lei nºs 2.098, 2.164 e 2.317/2008, por falta
de pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.130/2008
(relator: Deputado Inácio Franco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.663. 2.705 e 2.706/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias,
amanhã, dia 16, quarta-feira, às 10 horas, às 15 horas e às 20h15min,
para apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar nº
26/2007 e os Projetos de Lei nºs 2.098, 2.164 e 2.317/2008, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Antônio Júlio - André Quintão.
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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Walter Tosta e Sargento Rodrigues (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 Walter Tosta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 1.985/2008,
no 1º turno (relator: Deputado Sargento Rodrigues), e 2.242/2008, no
1º turno (relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.985/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião conjunta
com a Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência
pública, os serviços prestados pelos cemitérios sob concessão ou
particulares, em especial a responsabilidade pela segurança dos
usuários, bem como o regime de plantão dos Cartórios de Registro
Civil de Pessoas Naturais e a legislação sobre o tema. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Célio Moreira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2008

ATA
ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e

Lafayette de Andrada
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.620/2008;
encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; existência de número regimental para votação;
renovação da votação; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.098/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.317/2008; aprovação
na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 2.431/2008; discurso do Deputado
Antônio Júlio; apresentação da Emenda nº 2; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do
vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação
do projeto, salvo emendas; questão de ordem; votação da Emenda nº
1; aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação - Questão de
ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº
26/2007; discurso do Deputado Padre João; questão de ordem;
discurso do Deputado Sargento Rodrigues; questões de ordem;
suspensão e reabertura da reunião; discursos dos Deputados Weliton
Prado e Almir Paraca; apresentação das Emendas nºs 17 e 18 e das
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 2 e 6; encerramento da discussão;
questão de ordem; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
rejeição; questão de ordem; verificação de votação; ratificação da
rejeição do requerimento; questões de ordem; requerimento do
Deputado Agostinho Patrús Filho; deferimento; questão de ordem;
discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Durval Ângelo;
questão de ordem; votação nominal do projeto, salvo emendas,
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subemendas e destaque; aprovação na forma do vencido em 1º turno;
leitura e votação nominal do inciso VIII do art. 53 do vencido em 1º
turno; discurso do Deputado Alencar da Silveira Jr.; rejeição; votação
nominal das Emendas nºs 1, 3 a 5 e 7 a 16; aprovação; leitura e
votação nominal da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2; aprovação;
prejudicialidade da Emenda nº 2; leitura e votação nominal da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 6; aprovação; prejudicialidade da
Emenda nº 6; leitura e votação nominal da Emenda nº 17; rejeição;
leitura e votação nominal da Emenda nº 18; aprovação - Prorrogação
da reunião - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
2.392/2008; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e André
Quintão; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas e subemendas; aprovação; votação das emendas e
subemendas com parecer pela aprovação; aprovação; prejudicialidade
das Emendas nºs 6, 7, 12, 13, 16, 18, 23, 29, 32, 33, 40, 49, 60, 91,
96, 100, 103, 104, 109, 110, 111, 113, 116, 118, 122, 125, 131, 132,
135 e 137; votação das emendas com parecer pela rejeição; rejeição;
declarações de voto - Discussão e Votação de Pareceres de Redação
Final: Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº
2.620/2008 e dos Projetos de Lei nºs 991, 1.945 e 1.959/2007, 2.028,
2.041, 2.042, 2.043, 2.044, 2.047, 2.256, 2.395 e 2.450/2008;
aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar nº 42/2008; questões de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; encerramento da discussão; aprovação -
Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.587/2008,
do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 e dos Projetos de Lei nºs
17, 532, 725, 1.386, 1.479 e 1.609/2007, 2.045, 2.098, 2.317, 2.431 e
2.392/2008; aprovação; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
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Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
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 - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h11min, a

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 e o Projeto de Lei nº
2.392/2008 sejam apreciados, respectivamente, em penúltimo e em
último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.620/2008, da
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Mesa da Assembléia, que altera os arts. 4º e 5º da Resolução nº
5.214, de 23/12/2003, que altera o sistema de carreira dos servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa, dispõe sobre a atualização
dos débitos oriundos da celebração de transação judicial e acordo
extrajudicial de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e o
art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007, e dá outras providências.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito. No entanto,
com a entrada de outros Deputados no Plenário, a Presidência
verifica, de plano, que já se configurou o quórum para votação. A
Presidência vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.098/2008, do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei nº 10.366, de
28/12/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, e dá outra providência.
A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.098/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.317/2008, do
Governador do Estado, que altera o "caput" do art. 3º da Lei Delegada
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nº 31, de 28/8/85, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação,
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.317/2008 na
forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.431/2008, do
Governador do Estado, que altera as Leis nº 13.085, de 31/12/98; nº
14.695, de 30/7/2003; nº 15.302, de 10/8/2004; nº 15.304, de
11/8/2004; nº 15.961, de 30/12/2005, e nº 16.190, de 22/6/2006. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, queremos fazer um comentário sobre o Projeto de Lei nº
2.431/2008. Também fiz esse comentário na última reunião da
Comissão de Fiscalização Financeira, mostrando para os
parlamentares que a falta de discussão, nesta Casa, dos projetos do
governo, principalmente os do funcionalismo público, traz essas
mudanças quase diárias, Deputado Hely Tarqüínio. Já votamos,
somente nesta semana, mais de 20 alterações de leis sobre planos de
carreira e vencimentos do funcionalismo público, leis aprovadas por lei
delegada e por leis que aprovamos aqui sem nenhuma discussão.
Isso tem trazido grandes prejuízos para o governo do Estado. Parece
que está prevalecendo a lógica do ex-Governador Hélio Garcia: base
de governo não discute, base de governo vota. Isso tem trazido,
quase diariamente, prejuízos não só para o Estado, mas
principalmente para o funcionalismo público do Executivo, do
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da
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Assembléia Legislativa. Não discutimos a essência daquilo que se
propõe e, com isso, somos obrigados, quase diariamente, a votar leis
alterando leis. Isso mostra a fraqueza do Parlamento na discussão
das leis, porque, infelizmente, não podemos sugerir, não podemos
modificar. Às vezes sou crítico na aprovação e também quando é
preciso mudar. Estamos mudando quase diariamente a situação do
funcionalismo público. Por isso digo que todas essas leis que votamos
aqui são sem nenhum conhecimento, sem nenhuma discussão com o
governo; votamos porque o governo mandou, temos que votar.
Estamos criando, no nosso Estado, diariamente, a indústria do
precatório, porque o funcionalismo público sempre está perdendo
seus direitos na legislação que aprovamos. Logo depois, quando
modificamos, ele vai à Justiça, que reconhece o seu direito. O governo
sempre quer diminuir a folha de pagamento, tirando do funcionalismo
público aqueles benefícios ou direitos adquiridos, inclusive quanto à
remuneração. Vimos isso há pouco, na folha de pagamento do
pessoal da Polícia Civil, em que o salário básico é de R$145,00. Então
vem a composição com a GTI e outros, inventam um monte de regras
para que a pessoa receba R$614,00.

Precisamos tomar cuidado na hora da votação. Estamos votando,
nessa leva do Projeto de Lei nº 2.431, modificações nos Projetos de
Leis nºs 1.385, que já tem 10 anos; 14.696/2003; 15.302/2004;
15.304/2004; 15.961/2005 e 16.190/2006. Esse é apenas um projeto
de lei que altera várias leis, fora outros tantos que estão tramitando
nesta Casa e outros tantos que chegarão.

Há equívocos e equívocos na elaboração das leis. Na maioria das
vezes, elas vêm do Executivo e as deixamos passar de liso. Não
discutimos nem política nem tecnicamente as mudanças que o
governo propõe. E o resultado, então, é esse: insatisfação do
funcionalismo público, insatisfação de todos. Nenhum funcionário
público sabe qual é sua remuneração, não sabe como se aposentará.

Votamos, com aplausos da galeria, o projeto referente ao IMA. Foi
um prejuízo terrível para o funcionalismo do IMA , mas eles estavam
achando bom, porque foram iludidos pelos números e dados
estatísticos apresentados. Felizmente ou infelizmente, esse é um
governo que tem a capacidade de mostrar números como se fossem
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reais, como se não fossem frios. E todos acreditam no governo. Com
isso, é só prejuízo para o funcionalismo público. Tanto é que o
governo bate no peito, solta foguete e diz que a folha de pagamento
está reduzindo-se. Realmente, mas à custa dos benefícios dos
funcionários.

O funcionário está inerte, sem saber o que fazer. As lideranças do
funcionalismo público - a maioria dos sindicatos e das associações -
estão sob as asas do Governador. Ninguém fala nada, ninguém
reclama. Também não têm com quem reclamar nem aqui na
Assembléia. Fazem manifestação, mas a associação ou o sindicato
está negociando com o governo, e, diga-se de passagem, na lógica do
governo, e não na lógica da categoria. Isso me deixa triste e me
obriga a fazer essa reflexão. Logicamente, são os Deputados, em
conjunto, que decidem, mas, pessoalmente, não posso concordar com
essas idas e vindas da legislação. E a população reconhece que
nossas leis foram feitas para não funcionar, reconhece que nossas
leis são mortas.

Ora, as coisas não deveriam ser assim. Deveríamos fazer leis que
dessem sustentação jurídica aos advogados e segurança ao
funcionalismo público, como é o caso em tela. Ninguém tem
segurança hoje. O funcionalismo público não tem mais segurança
para exercer suas atividades. Não sabe o que acontecerá amanhã
nem que benefício lhe será retirado depois de amanhã. Podemos
dizer que, da forma como as coisas estão indo, não construiremos o
Estado com que sempre sonhamos, não construiremos um Estado
que dê sustentação à população e principalmente àquilo que ela tem
de mais sério e importante: o funcionalismo público. Tenho dito,
Deputado Hely Tarqüínio, por várias vezes, às lideranças dos
movimentos de categoria: “Vocês estão conduzindo errado. Vocês
estão negociando errado”. Parece que a negociação é feita apenas na
lógica dos que fazem a gestão do Estado. Estão gerindo o Estado
com números e dados estatísticos falsos. É, por exemplo, o caso da
segurança pública. O governo insiste em dizer que o índice de
delinqüência em Minas Gerais está caindo. E não é verdade. Eles
mudaram a forma de lidar com os dados estatísticos, e aí os números
realmente indicam redução. Mas na realidade não é o que ocorre.
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Eu disse ao pessoal da gestão de governo que é muito fácil
estabelecer metas numéricas. Muito fácil. Mas, quero ver, na
realidade, se os objetivos foram atingidos. O número pode ser
atingido, mas ter o resultado negativo. É isso o que tem acontecido no
Estado. É isso o que temos visto quase diariamente. Não estou
dizendo que o Estado está totalmente desorganizado. Não. Há
organização, houve planejamento, e esse planejamento está indo
bem, mas há também muitos equívocos. Um deles diz respeito ao
funcionalismo público. Participei de várias reuniões com funcionários
públicos, com sindicatos, com o Presidente desta Casa e com o
governo.

Vi como eram feitas essas negociações: sempre na lógica do
governo ou sempre de acordo com a política do Governador. O
governo permanece. O Governador e sua equipe vão ficar por um
certo período. Esse período é curto. Oito anos é um período curto. Se
Deus quiser, não vão ficar no governo por 12 anos. O povo de Minas
não agüenta, principalmente o funcionalismo. Eles não agüentam ficar
nas mãos desse povo por mais quatro anos. Havia público aqui, mas,
infelizmente, quando vamos questionar alguma coisa do governo, os
Deputados insistem em sair do Plenário, não querem discutir. Gostaria
de fazer um debate com os Deputados, com a Liderança do governo,
para que pudessem questionar o que estou dizendo, as informações
que tenho e que posso dar. Mas não temos oportunidade de fazer
essa discussão, porque não interessa a ninguém do governo.

O Deputado Lafayette de Andrada, numa última discussão sobre o
decreto de desapropriação de Congonhas, disse que eu estava
equivocado e que seriam apresentados os documentos que
mostravam meus equívocos. Já se passaram 30 dias, mas, até hoje,
não os recebi. Sei que o governo pôs em “stand by” aquelas nossas
denúncias, que são graves, sobre a desapropriação de 4.400.000m2

em Congonhas, para beneficiar apenas uma empresa de mineração.
Era um decreto louco. Quinhentas e sete famílias estavam sendo
desalojadas das suas propriedades, sem saber para onde iriam, sem
saber o que iriam fazer de suas vidas. Fizemos denúncias, e o
Deputado Lafayette de Andrada disse que eu estava equivocado.
Fomos à audiência pública, eu e o Deputado Vanderlei Jangrossi.
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Vimos a angústia daquela população. Não estávamos contra o
desenvolvimento, contra a instalação, mas contra a forma como a
coisa estava sendo feita. E isso tem sido a tônica desse governo. Para
os empresários, para a elite financeira deste país, tudo; para a
população mais carente, nada. Essa é a discussão. O Deputado
Lafayette de Andrada ficou de me apresentar os documentos que
iriam dizer que eu estava equivocado. Fomos lá pessoalmente. Até
hoje, esses documentos não foram apresentados.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Quero só lembrar
que 80% das terras agricultáveis de Congonhas estavam sendo
usadas para esse procedimento. Só restariam 20%. Oitenta por cento
dessas terras teriam outra utilização.

O Deputado Antônio Júlio* - Vemos, no mundo inteiro, a discussão
da inflação. Estão jogando em cima dos alimentos a culpa pela atual
inflação. E, sem levar em consideração isso, continuamos a
desmanchar toda a área produtiva para beneficiar os grandes grupos
de empresários. Lamento muito não poder fazer essa discussão,
porque ela é feita em nome do Estado, em nome do funcionalismo
público. Estamos aqui, somente no Projeto nº 2.431, alterando cinco
leis recentes. Todas elas falam sobre o funcionalismo público.

Esse é o alerta que faço. Esse tem sido meu posicionamento
diariamente, mas infelizmente sou voz única, porque não se faz
discussão nem nas Comissões. Raramente chamam uma pessoa do
governo para dar um parecer. Na verdade, dão apenas o parecer
deles, não na lógica do Estado. Acho que esta Casa tem de mudar o
seu comportamento. Não podemos aceitar que a lógica implantada na
época do Governo Hélio Garcia - base de Governo não discute, base
de Governo vota - continue. Não podemos continuar nessa lógica. O
prejuízo que estamos dando ao Estado é muito grande. O prejuízo
que estamos dando ao funcionalismo público é muito grande. Por isso,
conclamo todos os Deputados a discutir. Se não querem discutir, não
há problema, mas o próprio Governador do Estado deve estar com a
televisão ligada me ouvindo, porque, quando pego o microfone, ligam
para lá dizendo que estou falando.

Espero que pelo menos saibam que alguém está alerta, que alguém
está acompanhando os fatos, que alguém tem a convicção e a
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consciência de que estamos vivendo, entre aspas, um Estado
Democrático de Direito. Na verdade, no Estado de Minas Gerais não
existe democracia, porque vivemos sob o arrocho do governo, que
compra e amordaça a imprensa, amordaça este Parlamento, o
Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do
Estado. Todos estão debaixo da asa desse governo que aí está. Isso
não é democracia, porque as pessoas não têm oportunidade de
expressar seus pensamentos, não têm oportunidade de discutir
claramente as questões que julgarem equivocadas. Isso não é fazer
oposição, porque fazer oposição é a coisa mais fácil que existe sobre
a face da Terra, principalmente a oposição irresponsável, ou seja,
aquela que considera tudo errado.

Reconhecemos os avanços do governo, mas sabemos que muitos
equívocos estão sendo cometidos, porque o governo administra para
a elite econômico-financeira do Estado, não se preocupa com o lado
social da população. Estou recebendo um comunicado por escrito de
alguém que diz que o sindicato aqui presente não está debaixo da asa
do Governador. O Poder Legislativo também está debaixo dessa asa.
Digo isso com muita tristeza. A maioria dos sindicatos - principalmente
os ligados ao Poder Executivo - é composta por funcionários do
Estado. Falo isso com tristeza no coração, porque fui um dos poucos
Deputados a lutar contra a ditadura militar. Fui eleito Prefeito da minha
cidade enfrentando o poder do governo do Estado, da Prefeitura, do
DER, do Eliseu Resende, que derramava dinheiro para ganhar as
eleições. Fui eleito.

Continuo com o mesmo posicionamento defendendo a liberdade de
expressão. Por isso denunciamos a ditadura que se implantou em
Minas Gerais. Manifestamos a nossa opinião para a imprensa que
aqui está. Não estamos falando em um lugar fechado, mas em público
e para várias cidades do nosso Estado. Estamos vivendo numa
ditadura. Isso também ocorre neste Parlamento, onde não se discute
mais nada. O Deputado Sávio Souza Cruz sugeriu que mudássemos o
nome desta Assembléia Legislativa para assembléia homologativa.

Estou sentindo uma grande tristeza, porque desejo um Legislativo
forte, um Executivo forte, um Judiciário forte, para que não aconteça
mais o que está acontecendo hoje em Brasília, isto é, um Ministro diz
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uma coisa, o Presidente do mais importante órgão judiciário diz outra,
um Juiz de baixa instância diz outra coisa diferente. Perdemos o que
existe de mais importante na democracia, ou seja, a autoridade. Não
existe mais autoridade neste país, existe imposição. Quanto à questão
eleitoral, o TSE diz uma coisa, o TRE faz outra, e o Juiz de 1ª
instância age de forma diferente.

Ninguém tem mais segurança, a situação está pior que na época da
ditadura. Não temos segurança jurídica para praticar qualquer ato
político. É sobre isso que tenho discutido. É disso que reclamo nesse
projeto que estamos apreciando. Não sabemos se estamos
melhorando ou piorando a vida dos funcionários públicos em suas
carreiras, progressões e gratificações. Muitos julgam que os
funcionários dos Poderes são problemas. Como o Estado funcionará
sem o funcionalismo? Como a própria Justiça poderá funcionar sem
funcionários? O Juiz diretor do fórum de Pará de Minas solicitou o
meu empenho nesta Casa, para que o número de seus funcionários
fosse aumentado. Algumas varas foram criadas, mas, como o número
de funcionários é insuficiente, o serviço está acumulado. As
audiências no fórum de Pará de Minas estão sendo marcadas para
2011. Estamos vendo isso sem falar e sem fazer nada.

E as pessoas não têm como agir. Aqueles que desejam trabalhar
para o Estado estão de mãos atadas, pois ficam articulando nos
gabinetes, planejando números e levantando dados estatísticos e
outros, mas, na prática, o sistema não funciona. Tenho reclamado
contra isso quase diariamente. Em Pará de Minas, minha cidade, há
uma penitenciária, que completou quatro anos, com 400 presos e 135
funcionários. Vocês sabem quanto a Diretora recebe para as
despesas e para as emergências desse complexo? Há uma meta para
a redução dos custos das penitenciárias, que foi atingida. Quando
pergunto isso aos parlamentares, dizem que ela deve receber uns
R$30.000,00 a R$50.000,00, mas ela recebe R$500,00 por mês para
a manutenção dessa penitenciária.

Estavam na iminência de realizar uma grande rebelião em Pará de
Minas porque não havia água na penitenciária, pois precisavam de
R$500,00 para comprar umas válvulas, já que foi detectado
vazamento. O Estado não mandava o dinheiro porque tinha de haver
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planejamento. Isso não funciona. Para evitar essa rebelião e o
pagamento de indenizações às vítimas, comprei, com o meu dinheiro,
as válvulas e as doei à penitenciária. As notas estão aí para quem
quiser comprovar. Diziam que a Secretaria e fulano me ligariam, pois
os Deputados mais ligados ao governo ficaram preocupados, mas, até
agora, ninguém me ligou. Eu resolvi esse problema, pois essa é uma
responsabilidade dos políticos. Se eu quisesse fazer campanha
política, seria mais fácil deixar a rebelião acontecer, para, depois,
dizer que eu tinha avisado. A rebelião não seria problema, mas, se
houvesse mortes, teríamos de aprovar o pagamento da indenização
por irresponsabilidade daqueles que administram esse sistema de
planejamento. Eles não o conhecem como nós, parlamentares.

Em relação ao funcionalismo público, procurei o sistema
penitenciário para conhecer as suas dificuldades. Visitamos várias
cadeias públicas e vimos os maiores absurdos. Depois, o governo, de
acordo com o planejamento, disse que mandaria pintar, passar uma
cal, trocar a iluminação e os tubos, mas 30 presos continuariam
dividindo uma cela que comporta somente quatro. O problema não é
pintura, mas espaço. Quem está nos gabinetes não conhece as
dificuldades.

Deputado Paulo Cesar, tenho de falar sobre este projeto que está
em votação. Disse que a maioria dos projetos que foram aprovados
estavam errados, mas, quando fico falando sozinho, passo a ser o
chato da corte. Depois que o projeto vem para ser alterado, vejo que
estava certo. Eu também erro muito e, às vezes, cometo equívocos,
injustiças, erros em meu posicionamento, mas, na maioria das vezes,
tenho acertado. Em relação a esse projeto, acertei em quase tudo,
pois avisei, em 2003, que estavam cometendo um equívoco. Disse
que o governo enfrentaria problemas em dois ou três anos, como
realmente ocorreu. Ainda bem que tiveram a humildade de promover
as alterações.

Sr. Presidente, quis apenas demonstrar a minha indignação em
relação a esses projetos que continuam sendo encaminhados à
Assembléia Legislativa. Mais de seis alteram as leis que votamos
recentemente, há dois ou três anos. O que me deixa mais revoltado é
que sempre mexem com o funcionalismo. Deixo registrado o meu
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posicionamento: votarei a favor, pois ele resolverá alguns erros e
então chegará ao eixo. Não sei se isso realmente resolverá o
problema, mas pelo menos houve a intenção por parte daqueles que
enviaram essa proposta de corrigir aquele erro que eu já tinha
mostrado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Sobre a Mesa, emenda do Governador do Estado, que recebeu o

nº 2, encaminhada por meio da Mensagem nº 256/2008, publicada na
edição do dia 17/7/2008.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Governador do Estado, que recebeu o n° 2 e que,
nos termos do §4º do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Peço 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 sua presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Rômulo Veneroso - Sr. Presidente, gostaria de registrar

meu voto “sim”.
O Deputado Délio Malheiros - O meu voto é “sim” também, Sr.

Presidente.
O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O Deputado Walter Tosta - Sr. Presidente, da mesma forma, “sim”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram "sim" 35 Deputados,

que, somados aos 4 em comissões, perfazem o total de 39
parlamentares. Está ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, essa tem sido uma lógica
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muito perversa em relação ao Regimento e ao nosso procedimento.
Quando se pede verificação de votação, tem-se em vista aqueles que
estão presentes. Faz-se a verificação, o painel mostra um resultado, e
aí começam a chegar Deputados, justificando o voto depois de feita a
verificação. Para evitar que isso venha a acontecer, se não houver
quórum, que se faça a recomposição, senão fica desagradável. Ontem
houve o caso de um Deputado que marcou seu voto no painel e que o
justificou aqui. Às vezes, temos de ficar atentos e questionar, o que é
desagradável para todos nós. Proponho, Sr. Presidente, se houver
dúvida sobre o quórum na próxima verificação, que se faça a
recomposição, então.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 2.431/2008 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas
nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, estou tentando colocar

na pauta aproximadamente 26 projetos meus, já prontos para a
votação, mas eles não chegam ao Plenário. Essa semana, fiz essa
solicitação ao nosso Líder e V. Exa. pediu para que fossem tomadas
as providências necessárias, mas, até agora, nada. Trata-se de
projetos bons, de alcance social, que, tenho certeza, terão o apoio dos
nobres Deputados e Deputadas. Realmente, não entendo por que
projetos de alguns Deputados, que já estão prontos para a votação,
não são colocados na pauta. Sr. Presidente, quero fazer o meu
protesto e agradecer a V. Exa., que se empenhou, solicitando as
providências devidas, mas, infelizmente, os nossos projetos ainda não
chegaram. Estamos votando todos os projetos do governo. Gostaria
de saber do nosso Líder se está havendo alguma dificuldade com os
nossos projetos. Acredito que eles ajudarão, e muito, Minas Gerais,
principalmente aquelas comunidades mais carentes e pobres.
Infelizmente, apesar de já estarem prontos para serem votados, os
nossos projetos não são colocados na pauta. Quero que fique
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registrado o meu protesto, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 26/2007, do Tribunal de Justiça, que altera a Lei
Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a
divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 a 16, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre
João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputados, de antemão, quero fazer um apelo. Não é necessário que
se dispersem por minha causa. Embora tenha 60 minutos para falar,
usarei no máximo 5.

Sr. Presidente, quero justificar a nossa indignação nos dias
anteriores. Não abri mão de discutir apenas agora. Na noite de
anteontem, poderia ter discutido mais de 30 requerimentos - como
dispunha de 10 minutos para discutir cada um, teria 300 minutos no
total -, mas não o fiz. Ontem, também retirei mais 30 requerimentos,
que também poderia discutir, gastando 10 minutos com cada um.
Ainda bem que o Regimento possibilita isso, porque, se fôssemos
intransigentes - como alguns pensam -, esse projeto não seria votado
antes do recesso, mas na semana que vem. Então, não há
intransigência da nossa parte. O que queremos discutir é a
importância dos Poderes na democracia. O Legislativo é tão
importante quanto o Judiciário e o Executivo, que, pela Constituição,
são autônomos. A minha indignação é quanto a uma emenda simples
que apresentamos, que foi acolhida pelo Presidente e relator da
Comissão de Assuntos Municipais. Aliás, aproveito para ressaltar o
trabalho do Deputado Weliton Prado, que mostrou a sua dedicação ao
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, acolhendo a nossa emenda.

O Deputado Weliton Prado também fez um trabalho importante, que
beneficia todo o povo de Uberlândia, criando mais dez varas. Fica
aqui a nossa admiração e o nosso respeito pelo trabalho do Deputado
Weliton Prado. Destaco também o papel do outro relator, Deputado
Elmiro Nascimento, que, com sabedoria e discernimento, desenvolveu
um trabalho árduo no desfecho desse projeto de lei.
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Esta Casa, ao não discutir a nossa emenda nem lhe dar uma
sinalização mínima, curvou-se não diante do Poder Judiciário, mas
diante de um único Juiz, e isso me causa indignação. Reconheço a
importância do Tribunal Regional Eleitoral, mas isso é supervalorizar
uma única pessoa; é alimentar a vaidade de uma única pessoa
prejudicando uma população em torno de 40 mil habitantes, que não
teve nenhuma facilidade, no que tange ao acesso à justiça.

Quero apenas registrar nossa indignação e agradecer a alguns
companheiros que nos trouxeram uma pequena luz e nos fizeram abrir
mão da emenda na esperança de que essa segunda vara criada em
Abre-Campo seja itinerante, atenda prioritariamente a Matipó,
Caputira e Santa Margarida. Embora tenhamos acatado essa emenda,
a comunidade acha que é pior porque irá prejudicar a reivindicação de
criar a vara. De qualquer forma, acatamos e agradecemos a
compreensão dos Deputados para o fato de que, quando estamos
num processo de obstrução, estamos reivindicando o direito de um
povo. Diante de um pobre, diante daquele que nem sequer tem
recurso para pagar passagem para ir buscar a justiça, diante desse eu
me ajoelho, diante desse eu me dobro, mas nunca me dobrarei diante
da vaidade de pessoas que estão no poder e que o usam para
alimentá-la.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Parabenizo o Deputado
Padre João pelo esforço que fez para aprimorar o Projeto de Lei
Complementar nº 26, que reorganiza o Judiciário em Minas Gerais,
em especial no que diz respeito à Comarca de Matipó. Acredito que
há um avanço quando V. Exa. sugere - e a Comissão acata - a
comarca itinerante e a criação de nova vara em Abre-Campo para
atender a Matipó. Isso é de fundamental importância, porque a justiça
precisa funcionar de forma concreta para as pessoas que dela
precisam.

Quero aproveitar, Deputado Padre João, a oportunidade em que
temos a presença considerável de Deputados e Deputadas desta
Casa e do seu Presidente para relatar um fato que muito me
preocupa. Realizamos, neste semestre, uma audiência pública nesta
Casa com mais de 1.500 trabalhadores da MGS, empresa terceirizada
de Minas Gerais. Na oportunidade, ficou acertado que seus
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trabalhadores que aqui estiveram não sofreriam nenhum tipo de
represália. E pasme, Deputado Padre João, a injustiça está sendo
feita pelo governo do Estado, pois os trabalhadores foram demitidos;
os sindicalistas foram demitidos ou suspensos de seu trabalho. Eles
estão ali fora, preocupados, já que a Assembléia entrará em recesso
hoje, e eles foram demitidos. Sugerimos e aprovamos, durante a
audiência pública, a formação de uma comissão especial desta Casa
para acompanhar o caso da MGS, mas ela não foi formada até agora,
e aproveito para perguntar ao ilustre Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais sobre a possibilidade de isso acontecer.
Sugerimos também que a empresa montasse uma ouvidoria, o que
não aconteceu até o presente momento. Enquanto isso, os
trabalhadores estão demitidos, afastados de seus cargos. Estou
indignado com a situação. Em um momento em que estamos
discutindo a Justiça, a injustiça está sendo cometida com os
trabalhadores da MGS, portanto peço encarecidamente que a
situação seja revista e que apresentemos uma solução para esses
trabalhadores, esses sindicalistas. Durante a audiência pública,
demos-lhes garantias, fizemos uma lista de presença dos
trabalhadores da MGS, a empresa assumiu o compromisso público de
que não faria nenhum tipo de represália, e fez justamente o contrário.
Por isso, solicito da Mesa Diretora e do Líder do Governo a avaliação
da possibilidade de se criar uma comissão especial para tratar esses
casos. Se não, estaremos reorganizando o Judiciário, mas cometendo
uma injustiça com os trabalhadores lá fora. Muito obrigado pelo
aparte.

O Deputado Padre João* - Endosso as palavras do Deputado Carlin
Moura e reitero o apelo ao Presidente para que tenhamos iniciativas
nesta Casa em favor da Justiça. Muito obrigado. Deputado Alencar da
Silveira Jr., tinha garantido que utilizaria a tribuna por apenas 5
minutos, e já chegamos a 10. Peço a compreensão de V. Exa. Muito
obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, logo após a

discussão do Deputado Sargento Rodrigues, é necessário que V. Exa.
suspenda a reunião por 1 minuto, pois há um erro de redação em
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matéria que precisa ser votada hoje, e precisamos ter um
entendimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
no final de minha fala vou sugerir aos Deputados Adalclever Lopes e
Durval Ângelo uma solução que o Regimento prevê para esse grave
erro - ele não é pequeno - que consta no Projeto de Lei Complementar
nº 26. Apresentaremos requerimento propondo a solução adequada
do ponto de vista regimental, Sr. Presidente.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quero aqui destacar o avanço
deste projeto para a sociedade. Ele está tramitando há cerca de um
ano e meio na Casa e tem grande alcance social, pois cria varas e
comarcas, discute os critérios da chamada entrância especial e cria
cargos para a assessoria jurídica dos Juízes, que certamente dela
necessitam.

Sr. Presidente, nós que, no exercício do mandato, temos
oportunidade e privilégio de conhecer 650 dos 853 municípios e todas
as extremidades deste Estado, sabemos que, na cidade de
Montalvânia, a 845km de Belo Horizonte, é necessário que o Poder
Judiciário esteja perto da população. Sabemos que, na cidade de
Espinosa, a 780km de Belo Horizonte, na divisa com a Bahia, é
necessário que o Judiciário esteja próximo da população, assim como
em Nanuque, que está a 650km de Belo Horizonte, no extremo leste
do Estado. Também é necessário que o Judiciário esteja na cidade de
Extrema, a cerca de 600km de Belo Horizonte, na divisa de São
Paulo, bem como na cidade de Santa Vitória, na extremidade do
Triângulo, na divisa dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás.
É fundamental que façamos a chamada interiorização do Poder
Judiciário, para que esteja mais próximo do cidadão ou, como se diz
no jargão judicial, do jurisdicionado.

Sr. Presidente, é necessário que tenhamos a devida cautela com
esse projeto, para que não aprovemos nesta Casa algo, como disse o
ilustre Deputado Antônio Júlio, que, depois, precise de graves
correções quanto ao seu conteúdo, principalmente pelo açodamento
em votar projeto de lei que trará um alívio enorme para a sociedade,
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especialmente para as populações mais pobres. Durante minhas
caminhadas pelo interior do Estado e em reuniões com Prefeitos,
Vereadores, lideranças políticas, policiais civis e militares, temos
destacado que quem precisa do braço do poder público, seja ele o
Executivo, o Judiciário, o Legislativo ou o Ministério Público, é o mais
humilde, que, por sua condição financeira, fica alijado dos benefícios
que o Estado tem o dever de franquear para acudi-lo. À medida que
fazemos com que o Poder Judiciário chegue mais próximo desse
cidadão, certamente levamos justiça social, alcançando o objetivo do
Judiciário, a chamada pacificação social tão proclamada no meio
jurídico.

Parabenizo a firmeza, a garra e a persistência dos servidores do
Judiciário, que estão aqui desde o primeiro momento em que este
projeto passou a ser discutido nas Comissões. Tivemos a
oportunidade de apreciá-lo na Comissão de Constituição e Justiça, da
qual sou membro efetivo, onde recebeu sua primeira apreciação. Em
seguida, passou pelas Comissões de Assuntos Municipais e de
Fiscalização Financeira. Agora, Sr. Presidente, passou duas vezes
pela Comissão de Administração Pública. Esse projeto deve ter
recebido em torno de 300 a 400 emendas, ora sendo acolhidas, ora
sendo rejeitadas pelos relatores. Aproveitamos para cumprimentá-los.
O Deputado Weliton Prado, relator da Comissão de Assuntos
Municipais, teve sensibilidade em acatar várias emendas de
Deputados, assim como o Deputado Zé Maia, na Comissão de
Fiscalização Financeira, e o Deputado Elmiro Nascimento, por duas
vezes.

Sr. Presidente, parabenizamos os servidores do Judiciário,
principalmente os Oficiais de Justiça, que aqui se encontram
batalhando para ter reconhecimento no ingresso à sua carreira pelo
nível superior, especialmente do bacharelado em Direito. Tivemos a
grata satisfação de ser autor de uma emenda a esse projeto. Ela foi
acolhida por todos os relatores citados. Certamente, aprovado em 1º
turno o projeto, ela não poderá ser alterada, porque é matéria do
vencido em 1º turno, conforme determina o Regimento desta Casa.

Portanto consideramos a matéria consolidada neste momento em
que os Oficiais de Justiça foram brilhantemente reconhecidos. Hoje,



1660

os Oficiais de Justiça são muito mal remunerados pelo Poder
Judiciário, que precisa ser mais sensível. A Corte Superior do
Judiciário precisa ser mais sensível. Precisamos estar vigilantes,
principalmente os chamados membros de Poderes, porque às vezes
se alcança certo patamar, um nível de cargo ou função, e se esquece
de quem nos auxilia dia e noite, elaborando pareceres, atuando à
frente e na atividade-meio. É assim que destaco o trabalho dos
Oficiais de Justiça, que, brilhantemente, vêm desempenhando um
papel extremamente relevante. Pasmem, senhoras e senhores, esses
Oficiais de Justiça ganham o mísero salário inicial de R$1.492,00. É
um absurdo a Corte Superior do Tribunal de Justiça não reconhecer
isso. É um absurdo não reconhecerem o trabalho desses
profissionais, que têm honrado o Poder Judiciário com seu
profissionalismo e dedicação.

Destacamos outra emenda, que diz respeito aos demais técnicos,
escrivães e chefes de cartório. Se não fosse nossa sensibilidade e
persistência ao acompanhar “pari passu” esse projeto, não teriam a
garantia de que o Tribunal de Justiça enviará, por meio de lei própria,
ou seja, em suas respectivas carreiras, a emenda que os gratifique da
forma como devem ser gratificados. Tive a honra de apresentar essa
emenda, acolhida pelos relatores, o que certamente os tranqüilizará.
Não que recebam os 20% no primeiro momento, mas o Presidente do
Tribunal enviará a esta Casa projeto de lei assegurando-lhes a
gratificação.

Sr. Presidente, destaco também o brilhante papel da Associação dos
Magistrados Mineiros - Amagis -, muito bem presidida pelo Juiz de
Direito Nelson Messias, com quem mantivemos contato durante a CPI
do Narcotráfico em Governador Valadares, no ano 2000, em nosso
primeiro mandato. Fizemos grandes parcerias com o Dr. Nelson, Juiz
honrado, sério, competente, que desenvolve um brilhante trabalho em
nome de seus associados.

Feitas estas considerações, destaco que nem tudo são flores neste
projeto. Em que pese aos avanços, a discussão está em trânsito
especial no que diz respeito ao cargo de assessoramento jurídico, ao
reconhecimento dos Oficiais de Justiça com nível superior e à garantia
de envio de projeto, por parte do Tribunal. Foram acatadas emendas



1661

de diversos Deputados, de extrema importância para a organização
do Judiciário, a fim de que possamos reformar a Lei Complementar nº
59.

Lembro ao Presidente do Tribunal que, aqui, Deputado tem
competência para apresentar emenda. Infelizmente, quando o projeto
chegou a esta Casa, o Desembargador Orlando Adão, Presidente do
Tribunal, teve a ousadia de enviar uma correspondência na qual
afirmava que os Deputados não poderiam apresentar emenda,
desconhecendo a Constituição da República e a Constituição do
Estado, esquecendo-se de que os chamados legisladores genuínos
somos nós, Deputados Estaduais.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui este lembrete: as pessoas, muitas
vezes, alcançando determinado cargo, esquecem-se daqueles que, no
dia-a-dia, fazem as coisas acontecerem. Tratamos desse assunto na
questão da segurança pública. Aqueles que são chamados “chão de
fábrica”, aqueles que fazem as coisas acontecerem muitas vezes são
ignorados, não são vistos. E aí fica o recado ao Presidente do
Tribunal: não será ele que retirará dos membros deste Poder a
competência para legislar, para emendar, para substituir no todo ou
em parte e discutir, quantas vezes necessário for, seguindo,
obviamente, o Regimento desta Casa. Fica aqui esta mensagem ao
ilustre Desembargador Orlando Adão, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.

Como destacava, Sr. Presidente, nem tudo são flores nesse projeto.
Esse projeto já está com dois volumes, com mais de 500 páginas,
mas, Sr. Presidente, em que pese a todos os avanços alcançados,
demos uma contribuição perversa para a sociedade quando partiu,
não sei de onde, uma mensagem para o Deputado Luiz Humberto
Carneiro fazer um destaque, permitindo a criação de auditorias
militares no interior do Estado. Talvez se o Deputado Luiz Humberto
Carneiro tivesse passado algumas horas na caserna ou ali convivido,
não cometeria esse crime de lesa-pátria, que é destinar auditoria
militar ao interior do Estado. Talvez ele esteja preocupado em levar
auditoria militar para a sua cidade natal, Uberlândia. Mas acredito que
o Deputado vai se arrepender amargamente do que propôs ao fazer
esse destaque. Isso porque os praças serão condenados à revelia, de
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acordo com a vontade do Comandante do batalhão e do Comandante
da região, sem escrúpulos, sem obedecer aos princípios fundamentais
que norteiam a administração pública, o da legalidade, o da
impessoalidade, o da razoabilidade, o da transparência e o da
publicidade, que é o que hoje acontece na justiça militar. E isso ocorre
aqui, na Capital, próximo do Poder Legislativo, do Ministério Público,
do Tribunal de Justiça, próximo de todos nós - eu diria, num jargão
bem popular, debaixo das nossas barbas, como disse anteriormente,
na votação desse projeto, durante sua discussão em 1º turno. O
Deputado solicita a criação de três auditorias na justiça militar no
interior. E aqui dirijo-me ao cidadão que está nos ouvindo: o custo
dessas auditorias militares para você, que paga a conta, para você,
que paga imposto, é altíssimo, para não prestar nenhum serviço de
fato e de direito à população.

Ontem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, conversei com Promotores
de Justiça que atuam no Tribunal do Júri. Aqui, em Belo Horizonte,
temos dois Tribunais do Júri. Ocorreram, em nossa cidade, em 2005,
1.040 homicídios; em 2006, 953; em 2007, 959. Isso apenas em Belo
Horizonte. Há atualmente 6 mil processos de homicídio em cada um
dos dois Tribunais do Júri. Enquanto precisávamos melhorar essa
situação, criando mais um ou dois Tribunais do Júri para dar
celeridade aos processos, a fim de que esses homicidas sejam
julgados, condenados e retirados da rua, a Casa permite a criação de
três auditorias militares. Sabe o que acontecerá, Deputado Padre
João, quando essas três auditorias forem instaladas? Cada uma delas
é formada por um Juiz togado e quatro Oficiais de polícia.

Deputado Carlin Moura, de imediato, serão retirados de Uberlândia,
cidade do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que pediu destaque
dessa matéria, quatro Oficiais de polícia, que deveriam combater o
crime nas ruas. Para quê? Para ficarem atrás de mesas absolvendo
os apadrinhados do comando local, os que realmente cometeram
crime, Sr. Presidente. Levarei ao conhecimento da população de
Minas o que é a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça Militar, que quer
influenciar, pedindo aos Deputados que mantenham a criação das
auditorias militares no interior do Estado. Pasmem, senhores e
senhoras: esse Tribunal quer criar três auditorias militares no interior,
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onde não há condições de se fazer um revezamento sério, tomar uma
decisão séria, independente e imparcial.

Há exemplos clássicos disso. Deputado Sebastião Helvécio, os
processos das três auditorias militares da Capital não chegam a 3 mil.
Por outro lado, em cada Tribunal do Júri, com dois Juízes, há cerca de
6 mil processos. Esta Casa está aprovando uma despesa a mais para
o Tribunal de Justiça, dando-lhe autonomia para dizer que criará três
auditorias que não prestarão serviço algum à sociedade. O único tipo
de serviço que prestarão é o apadrinhamento de indicados, retirando-
se da rua Oficiais que deveriam combater o crime em Uberlândia, uma
das cidades que serão prestigiadas com o destaque apresentado pelo
Deputado Luiz Humberto Carneiro.

Sr. Presidente, não poderia deixar de falar sobre alguns casos,
como o de Marcelo Antônio Pio, Capitão da Polícia Militar. Em 2000,
esse moço foi flagrado em um Fiat Palio com um traficante ao lado,
com uma pochete com 700g de cocaína. Foi ouvido na CPI, com o
traficante. A Polícia Federal o prendeu em flagrante. Na pior das
hipóteses, contribuir para o tráfico é crime, e a pena é pesadíssima. O
Tribunal de Justiça condenou o Capitão por tráfico de drogas, mas o
Tribunal de Justiça Militar o absolveu e não permitiu a cassação da
sua carta patente. Hoje, ele é Major e trabalha na Diretoria de
Finanças da Polícia Militar. Esse é o Tribunal de Justiça Militar. Essas
são as auditorias que querem criar no interior. Mas não foi apenas
isso. A população que nos assiste tem de ter conhecimento. Em 2001,
o Cel. Severo Augusto da Silva Neto praticou muito tráfico de
influência no Estado: vendeu segurança pública a grandes
empresários; teve forte ligação com o pessoal de helicóptero, de
empresas; mandou seus Oficiais fazerem curso lá, ficando muitos à
disposição, à custa do erário. Esse Coronel foi denunciado por este
Deputado em 2001, quando determinou a liberação de um jovem que
estava com droga e alguns papelotes de cocaína. Sabem o que
ocorreu com esse Coronel? Foi julgado no Tribunal de Justiça Militar e
absolvido, depois de liberar o jovem que portava cocaína, André
Leopoldo Santos Bovolin, filho de um Coronel do Exército. Como o
Cel. Severo era o rei do tráfico de influência, conseguiu isso. Os
Praças que fizeram a ocorrência foram obrigados a rasgá-la no
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Departamento de Investigação, depois de uma ligação do Coronel. É
isso o que estamos votando aqui. É essa justiça militar vergonhosa
que o Cel. Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça
Militar, quer manter, e isso é caríssimo aos cofres públicos, à
sociedade.

Sr. Presidente, os problemas não param por aí. Este mesmo
Deputado - talvez seja por isso que incomode tanta gente - denunciou
o Maj. Caubis Romes Pereira em 2002. Pasmem: em Frutal, ele
determinou a liberação de caçadores que foram presos pela Polícia
Florestal com arma de cano longo e caça abatida, o que é crime
inafiançável. O que aconteceu com ele? Foi absolvido na justiça
militar. O Juiz que é Juiz mesmo, o Juiz togado, Dr. Paulo Reis,
condenou-o a dois anos e quatro meses. O Tenente Ésio, que estava
fazendo os contatos para ele na companhia - o Major dava ordens por
trás -, foi condenado pelos oficiais. O Major foi absolvido e foram
quatro anos para tirá-lo do comando da Companhia de Frutal.
Vergonhoso: apesar de denúncia de prevaricação e falsidade
ideológica, levamos quatro anos para conseguir afastá-lo do comando
da Companhia. É isso, Deputado Padre João, que votamos no
destaque. Foi absolvido. Parece até que esta Casa está com
saudades do tempo da ditadura, dos coturnos, dos tempos negros de
chumbo que pairaram sobre nossas cabeças, principalmente de 1964
a 1985. Deve ser saudade.

Denunciamos, ainda, o Sr. Flávio Aparecido Romualdo de Aquino,
hoje Coronel da Polícia Militar - na época, era Tenente-Coronel -, que
comandava o Batalhão de Poços de Caldas, e também Alexandre
Felizardo Ribeiro, Major da Polícia Militar, Subcomandante do
Batalhão de Poços de Caldas. Sabem qual foi a denúncia? Havia uma
companhia de instrução fazendo educação física em um bairro.
Prenderam um menor de 17 anos com uma bucha de maconha. O
rapaz era filho de um empresário de sobrenome Delatesta, em Poços
de Caldas. O que aconteceu com ele? Foi levado para o batalhão.
Não registraram ocorrência na Delegacia. Ele foi liberado e sumiram
com a droga. Sabe o que aconteceu, Padre João? Os dois foram
absolvidos. Hoje, o Tenente-Coronel é Coronel e está comandando a
região de Uberaba. É essa a justiça militar que votamos aqui. Essa
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vergonha, essa excrescência.
Deputado Adalclever Lopes, faço um paralelo. Na Polícia Civil,

quando um Delegado é acusado, é julgado na Justiça comum; quando
um agente de polícia é acusado, denunciado, é julgado na Justiça
comum. Não há tribunal de exceção para julgar policiais civis; eles são
julgados na Justiça comum. Pasmem, senhoras e senhores que nos
assistem: só há Tribunal de Justiça Militar em três Estados do Brasil -
Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nos outros 24 Estados da
Federação, não há. E a Casa, os Deputados, querem manter essa
estrutura. Estão contribuindo com essa estrutura falida, perniciosa
para o cidadão. Pergunto: qual é o fim social dessa justiça militar para
o cidadão, o cidadão que paga imposto, que pega ônibus lotado, que
trabalha de sol a sol e assiste a isso?

Durante encaminhamento da proposta de emenda à Constituição
apresentada pelo Deputado Durval Ângelo, outra denúncia foi trazida.
O 1º-Ten. Moisés Tavares matou um jovem no Conjunto Santa Maria.
O Tribunal de Justiça o condenou a nove anos de prisão e perda da
patente. Sr. Presidente, o Tribunal de Justiça Militar o absolveu,
mantendo-o na Polícia Militar. Essa é a justiça militar que o Deputado
Luiz Humberto Carneiro pediu para levar para o interior, para ser
manipulada pelo Comandante do Batalhão. Não vamos nos calar.
Vamos estar atentos e vigilantes.

Se o Cel. Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça
Militar, pensa que criará essas auditorias e nós não exerceremos o
nosso papel de fiscalizar - quem fiscaliza os Poderes é o Legislativo,
assim diz a Constituição da República -, está muito enganado.
Fiscalizaremos cada julgamento e faremos denúncias desta tribuna.
Que fique aqui o recado, Cel. Rúbio.

Quero aqui, Sr. Presidente, destacar para a sociedade qual o custo.
Está muito simples, é só entrar no “site” do Tribunal de Justiça Militar.
Pasmem, senhores e senhoras, no segundo trimestre, o Tribunal
gastou R$1.115.779,93. Se vocês dividirem - são sete membros mais
cinco aposentados, doze ao todo -, estamos pagando para o Tribunal
de Justiça Militar, os membros do Poder Judiciário que têm “status” de
Desembargador, R$30.000,00 de salário por mês. São R$30.000,00
de salário por mês para absolver traficantes, Comandantes
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irresponsáveis, negligentes e criminosos. Pagamos R$30.000,00 por
mês para isso, Sr. Cel. Rúbio, e o senhor ainda tem a cara-de-pau de
pedir Deputados para defender a criação de auditoria militar. O senhor
devia ter um pouco de dó da sociedade e respeito com o dinheiro
público. São R$30.000,00 para cada Coronel do Tribunal de Justiça
Militar. São sete membros na ativa e cinco aposentados com uma
despesa de R$30.000,00 por mês. Esse valor foi gasto no primeiro e
no segundo trimestres.

Pergunto para a sociedade: você que está nos assistindo acha justo
manter essa estrutura do Tribunal de Justiça Militar? Quem sabe o
próximo Presidente do Tribunal de Justiça Militar tenha um pouco de
dó da sociedade e envie para esta Casa, Sr. Presidente, uma
proposta de lei extinguindo o Tribunal de Justiça Militar e mantendo
apenas a auditoria militar de 1ª instância? Aqui, em Minas, ele pode
acabar com o Tribunal de Justiça Militar, mas não com auditorias
militares de 1ª instância, porque estão previstas na Constituição da
República. Ele pode simplesmente criar uma câmara no Tribunal de
Justiça para julgar esses processos. É um absurdo, Deputada Ana
Maria Resende, o cidadão ter de pagar R$30.000,00 por mês para
cada Coronel do Tribunal de Justiça Militar, a fim de absolver,
Deputado Antônio Júlio, Coronéis, Majores e Tenentes-Coronéis que
cometeram crimes. Os bons profissionais devem ser respeitados, e
sempre os defendo nesta tribuna, mas não dá para defender aqueles
que liberam usuários de drogas e traficantes. Há o caso do Capitão.
Foram encontradas 700g de cocaína ao lado do Capitão, que foi preso
em flagrante pela Polícia Federal e ouvido na CPI desta Casa. Hoje
ele já é Major, e quem foi que o absolveu? O Tribunal de Justiça
Militar, ou melhor, o “tribunal de injustiça militar”.

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que a sociedade não merece
isso. Faço um apelo aos Deputados e às Deputadas que ontem
votaram pela manutenção dessas auditorias militares que reflitam, não
em defesa deste Deputado, mas, sim, da sociedade e daquilo que
está colocado. São R$30.000,00 por mês para cada membro, para
cada Coronel Desembargador do Tribunal de Justiça Militar. Não
temos medo de falar: Sr. Cel. Rúbio, Presidente do Tribunal de Justiça
Militar, tenha dó do cidadão. O senhor quer criar três auditorias
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militares no interior. Um vai para a terra natal do Deputado Luiz
Humberto, que tirará da rua quatro oficiais que combatem crime para
se sentarem em um banco, e eles não são Juízes. Em todos os
julgamentos que tenho acompanhado, o Juiz togado tem condenado.
Mas, aí, são cinco votos: um do Juiz togado, ou seja, do concursado,
mais quatro de Oficiais, que absolvem. Essa é a realidade.

O Major de Frutal foi absolvido depois da liberação. Se fosse um
Soldado, já estava nas grades, já estava na rua. É isso que acontece,
não é, Cel. Rúbio Paulino Coelho? Não é isso que acontece com o
Soldado, o Cabo e o Sargento que chegam lá? Eles são condenados
para mostrar para a sociedade que a justiça militar é operante, que
condenou várias pessoas. Se fizermos uma estatística sobre os
Praças e os Oficiais condenados, veremos que as condenações dos
Praças geralmente acontecem por crimes ocorridos na rua, no embate
do dia-a-dia. As condenações de Oficiais normalmente são por tráfico
de influência, tráfico de drogas ou por corrupção ativa ou passiva,
havendo sempre uma complacência. Quem sabe, Sr. Presidente, com
a saída do Desembargador Orlando Adão nos próximos 40 dias,
tenhamos um Presidente do Tribunal de Justiça que mande uma
mensagem a esta Casa propondo o fim do Tribunal de Justiça Militar?

Não é só o Deputado Durval Ângelo que sabe disso, também
sabemos o que acontece lá. O Presidente do Tribunal de Justiça
Militar tem a cara-de-pau de ligar para os Deputados desta Casa para
pedir a criação de auditorias militares no interior. É isso que estamos
votando nesta Casa. Obviamente, não contou com o meu voto, não
contará nunca, porque não sou louco. Tenho dó do dinheiro que o
cidadão nos paga, que paga a cada Deputado e a cada servidor deste
Poder; tenho dó do dinheiro dos cidadãos. Não vou votar a favor da
auditoria militar no interior porque isso é simplesmente criar mais
Tribunais de exceção pelo interior afora. Quem fiscalizará o
Comandante Regional que, comandando o batalhão, chamar quatro
Oficiais em sua sala e disser para compor o Conselho de Sentença,
que é indicado pelo comando, e não pelo Tribunal de Justiça? Dirão
que querem a condenação daquele cidadão que está sendo julgado e
a absolvição daquele outro. Sabem por que indicam e escolhem quem
será condenado ou não, Deputado Rêmolo Aloise? Porque a
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promoção de Oficiais está ligada diretamente à vontade do seu
Comandante. O Tenente só vai a Capitão pelas mãos do Comandante
do batalhão; o Capitão só vai a Major pelas mãos do Comandante do
batalhão. Pergunto: qual é o Oficial que contrariará o Comandante do
batalhão ou o Comandante da região? Nenhum. Simplesmente
condenarão ou absolverão conforme a vontade dele. E o Juiz que é
Juiz, que presidirá esse Conselho de Sentença, será voto vencido. O
relato de um companheiro nosso diz que um determinado Juiz não
agüentou ter as suas condenações jogadas por água abaixo e foi
embora, porque era um Juiz sério e correto. Muitos estão lá
quebrando pedra, tentando fazer justiça e, no Tribunal de Justiça, que
tem 4 Coronéis, refazem todo o trabalho feito na 1ª instância,
especialmente na área cível, pois é apenas um Juiz monocrático que
julga as questões cíveis. No Tribunal, os Coronéis ouvem primeiro o
Comandante. Essa é a justiça militar. E então, Sr. Presidente, querem
criar três auditorias no interior, que retirarão quatro Oficiais das ruas.

Sr. Presidente, já consegui passar minha mensagem aos
Deputados, às Deputadas e aos cidadãos que nos ouvem. Já
apresentamos uma emenda para que essas auditorias sejam criadas,
mas que fiquem na Capital, para que tenhamos, pelo menos, uma
proximidade maior com a fiscalização, para que tenhamos
complacência com o pessoal do interior, que clama por segurança
pública. Destacarei uma emenda e gostaria muito de contar com o
apoio de V. Exas. para que seja aprovada e se faça justiça e para não
cometermos esse erro gravíssimo.

O art. 185 do Regimento Interno, em seu § 2º, diz o seguinte: “No 2º
turno, após o encerramento da discussão e antes do anúncio da
votação, a proposição poderá ser devolvida à Comissão de
Constituição e Justiça, por uma vez, de ofício ou a requerimento, para,
no prazo de 48 horas, receber parecer sobre a constitucionalidade, a
legalidade e a juridicidade de modificação no texto original ou de
emenda apresentada no 2º turno”. Foram apresentadas mais de 300
emendas ao projeto. O projeto foi emendado de tudo quanto é jeito,
tanto é que a Amagis está discutindo as emendas, neste momento,
com os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Durval Ângelo. Há uma
incorreção no projeto, que precisa ser avaliada.
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Portanto, ao encerrar a discussão, Sr. Presidente, considere
apresentado o requerimento deste Deputado, já em mão de V. Exa.,
antes que entre no processo de votação. Peço aos servidores do
Judiciário que tenham um pouco de paciência e cidadania, porque,
sem dúvida, votaremos o projeto. Podem ter certeza de que o
votaremos. Há muitos interesses em jogo nesse projeto. Muitos. Não
podemos correr com sua votação e fazer besteira. Se o fizermos,
daqui a pouco vocês mesmos estarão pedindo para fazermos
correções. Se agüentamos até agora, tenhamos apenas um pouco de
paciência. Com certeza, votaremos o projeto. Essas são as minhas
considerações, Sr. Presidente. Espero que V. Exa. aprecie o
requerimento por mim apresentado nesta fase.

Questões de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, na noite passada,

trabalhamos e votamos até tarde e apresentamos subemenda para
corrigir um texto que, depois de votado, mostrou alguns erros. Parece
que a Mesa acatou nossa subemenda. Ficamos satisfeitos com a
correção do projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicitamos a V.
Exa. que suspenda a reunião por um minuto, para que apresentemos
a subemenda a V. Exa, e, em seguida, voltemos aos trabalhos e à
votação.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito de V. Exa. a
suspensão da reunião por alguns minutos, para que, no decorrer da
votação, não levantemos mais questões.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a

palavra, para discutir o projeto, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar todos os presentes

e dizer que é uma imensa alegria ter tido a oportunidade de ser o
relator do PLC nº 26, do Tribunal de Justiça, que dá nova organização
e divisão ao Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais. Foi um
projeto debatido com os servidores, com os Juízes, com Promotores,
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com os Deputados e com os movimentos sociais. Conseguimos
algumas conquistas fundamentais, entre elas, a mais importante foi o
atendimento à população pelo Poder Judiciário. Ontem, o Deputado
Carlin Moura já dizia que a justiça tardia era injustiça. O grande
número de processos é assustador. Faltam melhores condições de
trabalho. Temos de buscar valorização para os servidores.
Conseguimos avançar em muitos pontos do PLC nº 26, principalmente
no que diz respeito ao atendimento à população. Criamos, no nosso
parecer, duas áreas fundamentais. Uma delas foi a Vara de Combate
ao Crime contra os Idosos, as Crianças e os Adolescentes. Isso foi
solicitação e empenho do Deputado André Quintão, que já vem
trabalhando nisso há muitos anos. Gostaria de parabenizar o
Deputado André Quintão por isso. Conseguimos aprovar, depois de
muitas questões, duas varas, e uma delas é contra a violência
doméstica e contra a mulher. Quero parabenizar os trabalhos das
Deputadas Rosângela Reis, Gláucia Brandão e Cecília Ferramenta.
Acho que isso é um clamor dos movimentos sociais, das áreas
especializadas em meio ambiente, habitação e urbanismo do Estado.
As questões de crimes ambientais, as ações relativas ao direito de
moradia, a responsabilidade de loteadores e de Prefeituras para a
execução de obras serão julgadas com maior agilidade e eficácia.
Outro ponto fundamental que conseguimos aprovar em nosso
relatório, foi a criação, no prazo de 180 dias, da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça para processar, julgar ações penais de
improbidade administrativa contra os agentes políticos. Ao todo,
vamos ter 314 novos Juízes. Esperamos que essas varas sejam
ocupadas. Só para citar um exemplo da nossa região, vamos ter uma
vara a mais para Araguari, três para Araxá, uma para Ibiá, quatro para
Ituiutaba, uma para Monte Carmelo, uma para Prata, uma para São
Gotardo, uma para Tupaciguara, seis para Uberaba e dez novas varas
somente para Uberlândia.

Serão mais 10 novos Juízes, 8 para as áreas cível e criminal e 2
para o Juizado. A maior preocupação, não somente em Uberlândia,
mas também em todo o Estado de Minas Gerais, é com o aumento da
criminalidade e da violência, que estão crescendo de forma
assustadora. É muito importante que as varas cível e criminal tenham
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mais Juízes, para que haja um combate ágil à criminalidade que vem
crescendo muito em Uberlândia.

Aproveito essa oportunidade para parabenizar a atuação do
Deputado Sargento Rodrigues, no que diz respeito à Justiça Militar.
Queremos também cobrar dos Deputados desta Casa a criação do
Fundo Estadual de Segurança Pública, que se transformou em uma
novela. Infelizmente, os recursos previstos para a taxa de segurança,
que são superiores a R$500.000.000,00, não são utilizados na área
de segurança pública. Isso é muito importante: o que for arrecadado
na área de segurança deve ser aplicado na segurança pública.

Gostaria de manifestar nosso reconhecimento ao trabalho do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que esteve presente em todas as
negociações com Juízes de Uberlândia, com o Dr. Joemilson, Juiz
Diretor do fórum da cidade. O Deputado Luiz Humberto Carneiro
contribuiu muito para o Projeto de Lei Complementar nº 26, com
apresentação de emendas e participação em todas as discussões. O
fato de Uberlândia haver conseguido 10 novas varas, 10 novos Juízes
se deve muito ao trabalho do Deputado Luiz Humberto Carneiro. No
nosso parecer, na proposição sobre a alteração da Lei nº 59, que
contém a organização e a divisão do Judiciário, conseguimos
aprimorar muito o projeto que chegou na Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Deputado Weliton Prado,
solicito a V. Exa. que não se esqueça de agradecer aos co-
participantes desse maravilhoso projeto que acabamos de elaborar.
Devemos agradecer também a participação da Amagis, que estava ali
fazendo a redação final do projeto. Se não fosse ela, isso não seria
feito, porque a assessoria desta Casa se demonstrou incompetente
ou, talvez, serviçal de outros Poderes. Gostaria de agradecer ao Juiz
Doorgal de Andrada, Presidente da Amagis, que, com sua diretoria e
assessoria, fazia ali a redação final do projeto. Gostaria que esta Casa
demonstrasse essa mesma sensibilidade quando fizer a redação final
de projetos não apenas dos servidores da Justiça, mas também dos
servidores do Ministério Público, do Ipsemg e dos professores, ou
seja, que os sindicato dos funcionários e dos professores fizessem as
redações finais dos projetos dessas categorias. É uma injustiça não
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deixar que outros participem desse processo, já que esta Casa não
tem competência para tal. Obrigado, Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Esta Casa é democrática. Acho
importante a presença da Amagis, dos servidores, do Serjusmig, do
Sindojus e da Amojus. É fundamental que esta Casa faça esse debate
permanente com os Deputados. Esse projeto teve a participação dos
77 Deputados. Na medida do possível, todas as emendas foram
acatadas na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Ressalto o empenho do Deputado Almir Paraca, da cidade de
Paracatu, onde será criada uma nova vara.

Ficam criados os cargos de Juízes de Direito nas seguintes
comarcas: em Abaeté, um cargo em Abaeté, Abre-Campo, mais um
cargo; Alfenas, três cargos; Almenara, um cargo; Andradas, um cargo;
Araguari, três cargos; Araxá, três cargos; Barão de Cocais, um cargo;
Barbacena, dois cargos; Belo Horizonte, cinqüenta e quatro titulares
de vara, Presidentes de Júri, dezessete Juízes de Direito e auxiliares;
Betim, sofreu uma alteração e passou para treze; Boa Esperança, um
cargo; Buritis, um cargo; Camanducaia, um cargo; Cambuí, dois
cargos; Campo Belo, dois cargos; Capelinha, um cargo; Caratinga,
três cargos; Carmo do Paranaíba, um cargo; Contagem, três cargos;
Conselheiro Lafaiete, dois cargos; Corinto, mais um Juiz; Coromandel,
mais um Juiz; Coronel Fabriciano, mais um Juiz; Curvelo, mais um
Juiz; Diamantina, mais um Juiz; Extrema, mais um Juiz; Formiga, mais
um Juiz; Francisco Sá, mais um Juiz; Frutal, mais dois; Governador
Valadares, mais quatro; Ibiá, mais um Juiz; Ibirité, mais cinco Juízes;
Igarapé, dois; Ipatinga, mais oito; Itabira, dois; Itajubá, mais três;
Itaúna, mais três e mais duas varas; Ituiutaba, mais quatro cargos;
Iturama, mais dois cargos; Jacutinga, mais um cargo de Juiz;
Janaúba, mais um; Januária, um; João Monlevade; Juiz de Fora, dez;
Lagoa Santa, dois; Lambari, um; Lavras, três; Manhuaçu, três;
Mariana, mais um cargo; Monte Carmelo, mais um cargo; Montes
Claros, mais quatro cargos; Muriaé, dois cargos; Nepomuceno, mais
um cargo; Nova Lima, mais um; Nova Serrana; Oliveira; Ouro Fino;
Pará de Minas; Paracatu - está presente o Deputado Almir Paraca -;
Paraguaçu; Paraisópolis; Paraopeba; Passos; Patos de Minas - está
presente o Deputado Elmiro Nascimento -; Patrocínio; Poços de
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Caldas; Pouso Alegre; Prata; Ribeirão das Neves; Sabará; Santa
Luzia; São Gotardo; São Lourenço, mais três cargos; São Sebastião
do Paraíso - está presente o Deputado Rêmolo Aloise -, mais dois
cargos; Sete Lagoas, quatro cargos; Teófilo Otôni, três cargos; Três
Corações, mais um cargo de Juiz; Três Marias, mais um cargo; Três
Pontas, mais dois cargos; Tupaciguara, mais um cargo; Ubá, mais
dois cargos de Juiz; Uberlândia, nossa cidade, mais dez cargos de
Juiz; Unaí, dois cargos; Varginha, mais dois Juízes; Vazante, mais um
Juiz; Vespasiano e Viçosa. Foram beneficiadas praticamente todas as
regiões do Estado.

Fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de ser o relator do
Projeto de Lei Complementar nº 26 na Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização. Destaco a criação das varas contra a
violência doméstica e familiar. Por meio do trabalho do Deputado
André Quintão, gostaria de, mais uma vez, destacar a vara criminal
especializada em crimes praticados contra os idosos, a vara
especializada em crimes praticados contra a criança e o adolescente,
e as varas especializadas para tratar do meio ambiente, da habitação
e do urbanismo e também a criação, no prazo de 180 dias, da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça, para processar e julgar os agentes
públicos que cometerem improbidade administrativa. Isso agilizará os
processos, a população obterá uma resposta mais rápida e servirá de
exemplo, pois o conjunto dos agentes públicos saberão que, agora, há
uma câmara especializada, que poderá até proporcionar mais
segurança àqueles que desejam trabalhar com seriedade.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre colega, Deputado
Weliton Prado, gostaria de cumprimentá-lo e, sobretudo, de
agradecer-lhe, pois, como Presidente da Comissão, elaborou um
parecer que ampliou a possibilidade de contarmos com entrâncias
especiais em todas as cidades-pólos do nosso Estado. Esse é um
momento muito importante para a Justiça mineira. Contamos com a
participação efetiva do Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, que negociou com os vários partidos. Foram seis anos de
luta, que, neste instante, chegou ao fim.

Ainda ontem fui cumprimentado pelos Juízes e pelo Diretor do
Fórum da nossa comarca, que será elevada à condição de entrância
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especial e receberá mais três varas. Esse instante final do nosso
semestre deve servir para agradecer a todos que trabalharam,
sobretudo o pessoal da Amagis, com a sua compreensão, ao
Presidente do Tribunal, ao Governador do Estado, ao Presidente da
Assembléia Legislativa, que conduziu esse processo com os
Presidentes das Comissões e com o Deputado Elmiro Nascimento, e
a V. Exa. Naturalmente, pediremos aos companheiros que evitem
discutir muitas matérias hoje, pois tenho certeza de que V. Exa. deve
ser muito aguardado em Uberlândia, para que possamos iniciar o
processo de votação.

Mas não poderia deixar de agradecer V. Exa. por ter possibilitado à
minha Teófilo Otôni chegar à condição de entrância especial, com
mais três varas, ampliando-se a Justiça em benefício dos mais
pobres. Parabéns, Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Terminando, agradeço e parabenizo
todos os Deputados e servidores que tiveram um papel muito
importante. Não fosse a presença dos servidores e o debate
permanente, isso não teria sido possível. Tem de haver
reconhecimento ao trabalho da direção do sindicato, pois ele foi
fundamental. Sou testemunha dessa atuação, não só no nosso
gabinete, mas também no corredor da Casa, no cafezinho, no
Plenário, nas Comissões, na porta da Assembléia, onde seja
necessário. O pessoal chegou cedo, tendo saído daqui à noite.
Parabenizamos, então, o representante dos servidores e o sindicato,
que tiveram participação efetiva nos avanços relacionados à categoria
e também à população mais pobre.

Da mesma forma, os Juízes, os Promotores e a Amagis. Quero
parabenizar de forma especial o Líder do Governo, Deputado Mauri
Torres, e o Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho,
que teve muita paciência em conduzir todo o processo. Realmente é
um projeto muito polêmico. Não foi fácil, foram várias as reuniões e
intervenções. Ontem mesmo estive no gabinete do Presidente da
Assembléia, que, de todas as formas, procurou o entendimento e
conseguiu, gerando possibilidade de aprovarmos o projeto nesta
Casa, depois de seis anos. Fico muito orgulhoso por ter tido
oportunidade, depois de todo esse tempo, de ter sido o relator, o autor
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do relatório do projeto na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, o que com certeza facilitará a vida dos mais pobres,
no que diz respeito ao acesso ao Poder Judiciário. Enfim, queria
parabenizar a todos. Que possamos votar o projeto e que o
Governador o sancione o mais rápido possível.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, servidores, também queremos fazer
menção ao Projeto de Lei Complementar nº 26 e dizer, primeiramente,
da nossa satisfação no exercício do mandato. Tenho certeza de que
esse é o sentimento de cada um dos Deputados que opinaram, que
participaram, que trouxeram as reivindicações das suas bases
eleitorais. Esses momentos realmente justificam o nosso mandato.

Nós nos damos por satisfeitos com as conquistas da região
Noroeste, apesar de perceber que ainda não é o suficiente para
efetivamente aproximar a Justiça do cidadão comum. O que
percebemos no Noroeste de Minas certamente se reproduz em
diversas outras regiões, que não foram plenamente contempladas nas
suas reivindicações.

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer o registro da luta do Deputado
Padre João. É um parlamentar extremamente dedicado, que não
poupa esforços para acompanhar de perto as demandas e a vida das
pessoas das regiões onde atua e que representa muito bem. É
louvável o seu empenho na obstrução, para fazer ser ouvido um
reclamo, que, segundo ele, é fundamental para garantir o atendimento
do serviço público da Justiça em sua base eleitoral, a região de
Matipó.

Felizmente, o Regimento permite a manifestação da minoria. Foi
exatamente esse direito que o Deputado Padre João exerceu. O justo
direito para que as reivindicações das nossas bases eleitorais possam
ser analisadas e consideradas com a premência e a justiça que nós,
que representamos essas demandas, fazemos chegar ao conjunto
dos Deputados.

Sr. Presidente, também gostaria de registrar os nossos
agradecimentos aos Deputados Weliton Prado e Elmiro Nascimento,
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que acolheram, cuidadosa e atenciosamente, todas as reivindicações
e lhes deram tratamento equilibrado e justo. Cumprimento o Deputado
André Quintão pelas suas iniciativas, particularmente a luta em defesa
da criança e do adolescente, para que haja o devido aparato na
Justiça do Estado, fazendo fluir, a exemplo de outras questões, a
ampla demanda acumulada. Mas, no caso da criança e do
adolescente, levando-se em conta a gravidade da questão, isso salta
aos olhos. Realmente, é necessário haver um canal de comunicação
que dê fluxo e faça com que essa questão da criança e do
adolescente tenha tratamento adequado por parte da justiça do
Estado de Minas Gerais.

Quero ainda mencionar o nosso apoio à reivindicação do Deputado
Sargento Rodrigues. Apesar de defendermos a descentralização da
Justiça no Estado de Minas Gerais, em função dos argumentos já
apresentados aqui pelo Deputado, achamos que as auditorias da
Justiça Militar não devem ser descentralizadas. Entre todos, o
Deputado Sargento Rodrigues é o mais qualificado para fazer essa
análise porque tem pautado a sua atuação na segurança pública,
portanto, conhece como ninguém os assuntos pertinente à caserna.

Sr. Presidente, estamos tratando da disponibilização, do
aprimoramento, da oferta de serviço público para a nossa população.
Durante todo o nosso mandato, acompanhamos de perto um outro
serviço público. Promovemos nesta Casa diversas audiências públicas
no interior e aqui. Temos feito um diálogo direto tanto com a
coordenação do Programa Luz para Todos do Estado de Minas
Gerais, quanto com a própria Cemig e a Eletrobrás. O Programa Luz
para Todos é de fundamental importância. Aproveitando a presença
maciça dos colegas Deputados no Plenário, repetirei o que disse em
outras ocasiões: não há nenhum Deputado nesta Casa que não tenha
em suas bases eleitorais demanda considerável, substantiva do
Programa Luz para Todos. Sr. Presidente, há um ano, ou seja, desde
julho do ano passado, o Programa Luz para Todos foi interrompido.
Portanto, estamos tratando da melhoria da qualidade de vida de
milhões de mineiros que ainda não foram atendidos pelo Programa. O
que nos causa tristeza é que a sua paralisação não se deve à falta de
recursos. Os recursos do governo federal sempre estiveram
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disponíveis. Por parte do governo do Estado a sinalização e as
manifestações foram sempre de que a contrapartida estava
disponível. Estamos cobrando a retomada do programa.

Quero trazer para os Deputados as últimas informações sobre esse
assunto. Apresentamos um requerimento, que está para ser aprovado,
solicitando que se coloque na pauta da sua próxima reunião, que será
amanhã, dia 18, o termo de compromisso para execução do Programa
“Luz para Todos” do Estado de Minas Gerais, porque temos a
informação de que só falta aprovar o termo de compromisso para que,
finalmente, o edital possa ser lançado e possa ser feita a seleção das
empresas em concorrência pública, para a retomada do programa.
Aquela nossa discussão de 55 mil ligações serem ou não suficientes
para zerar o déficit de atendimento do programa no Estado está
parcialmente superada e estamos insistindo para a retomada do
programa nas bases pactuadas. Queremos 55 mil ligações,
R$7.800,00 por cada ligação, e a observação dos critérios já
pactuados, porque as regiões mais pobres do Estado, como
Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Noroeste de Minas, coincidem com as
regiões de menor atendimento. Uma vez aprovado pela Eletrobrás o
termo de compromisso, a Cemig se compromete a, imediatamente,
lançar o primeiro edital com 10 lotes para atender a 20 mil ligações. E
nós vamos ter que continuar esperando, por mais 60 ou 90 dias, a
conclusão desse primeiro edital. A Cemig se compromete também a,
logo após o lançamento do primeiro edital, contados 30 dias, lançar o
segundo edital para alcançar as 55 mil ligações. O primeiro edital com
20 mil ligações será facilitado, porque entrará no mesmo processo que
a Cemig já usa para atendimento do crescimento vegetativo nessas
ligações cotidianas, do crescimento natural da demanda por energia
elétrica. Portanto, a Cemig fornecerá os materiais e contratará
diretamente das empreiteiras que passarão pela concorrência a
execução do trabalho e o fornecimento de mão-de-obra dos serviços e
equipamentos.

Outra questão que nos aflige é que o cadastramento que foi
terceirizado para a Emater, numa modalidade que achamos
interessante porque antecipa um serviço que anteriormente era
prestado pelas empreiteiras, agora será realizado com acuidade, com
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conhecimento de causa, porque a Emater, por intermédio de sua rede
de agentes em todo o Estado, já está cumprindo esse trabalho, mas
está faltando estrutura para que o trabalho seja bem-feito. Está
faltando GPS e, para fazer as coordenadas geográficas, é
fundamental que esse aparelho esteja disponível. Diversos escritórios
da Emater não possuem o equipamento para proceder a essa
atividade fundamental, que é o cadastramento.

A Cemig ficou de fornecer os equipamentos suplementares que,
infelizmente, até hoje, não chegaram. Para finalizar, Sr. Presidente,
gostaríamos de trazer, para essa discussão do Luz para Todos, uma
informação que consideramos fundamental. O governo do Estado
autorizou que a Cemig fizesse, na sua capacidade já planejada de
atendimento ao crescimento vegetativo, a ligação em todos os poços
artesianos e em todas as escolas rurais do Estado, portanto, caros
colegas, todos que tiverem nas suas bases poços artesianos - a
incidência é maior no Norte de Minas - e escolas rurais não atendidas
com a ligação de energia elétrica devem fazer chegar essa demanda
até a Cemig, pois já existe a autorização. Mais uma vez, Sr.
Presidente, agradecemos a participação de todos os Deputados.
Partiremos agora para a votação, mas, antes disso, concedo aparte
ao Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Almir Paraca,
estou ouvindo atentamente seu pronunciamento sobre o projeto rural
Luz para Todos, e há algo que me preocupa muito. Segundo as
informações que temos, no último edital da Cemig, o projeto foi
canalizado para três grandes empresas da construção civil do nosso
Estado que nunca mexeram com energia elétrica. Eles até brincam
que uma delas comprou postes de cerca pensando que eram de
energia elétrica, o que atrasou mais ainda a instalação. Vemos que a
Cemig está delegando para a Emater, que tinha uma estrutura boa,
mas que, infelizmente, está destroçada no interior, ou seja, a Emater,
que sempre prestou um grande serviço rural em Minas, mas que hoje
não é reconhecida como tal nem pela própria Secretaria de
Agricultura, agora recebe essa incumbência. Pergunto: será que seus
escritórios têm estrutura para isso? Será que continuaremos
atrasando esse projeto tão importante por burocracia, incompetência
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ou má-vontade? V. Exa. disse que serão ligados prioritariamente os
poços artesianos, mas, há cinco meses, estamos brigando por isso,
até com seu colega de Partido, o Deputado Paulo Guedes, que,
conosco, denunciou que, no Norte de Minas, mais de 140 poços
artesianos estavam montados, mas não podiam ser utilizados por falta
de energia elétrica. O Governador, em uma solenidade - parece-me
que em Montes Claros -, determinou que, 30 dias após, fossem
ligados esses poços. Ele noticiou isso de viva voz. Fizeram depois
uma propaganda de que haviam resolvido o problema, mas até hoje
não resolveram, e agora há a notícia de que quem tiver sua demanda
deve levá-la até a Cemig. Existe algo errado aí. Essa burocracia
precisa acabar, Deputado Almir Paraca. Nós, que somos do interior,
estamos vendo o sofrimento do povo. Por que a Cemig não faz os 50
mil de uma vez? Por que fazer dois pacotes? Já sabemos quais
empresas ganharão. Basta dividir R$20.000,00 para cada um para
resolver o problema. Esse discurso é importante, Deputado, mas
precisamos ser mais contundentes na cobrança do governo. No início
deste ano ou no final do ano passado, fizemos a discussão da
questão dos poços artesianos, quando houve uma crise no Norte de
Minas. O debate até foi levantado pelo Deputado Paulo Guedes.
Cobramos do governo, que disse estar resolvido o problema e até fez
propaganda a respeito, mas não ligou nenhum poço artesiano. Isso,
sem contar a situação das escolas, cujas dificuldades conhecemos.

Alguém deve agir, e rápido. Não podemos ficar nessa burocracia. V.
Exa. disse, com muita clareza, que há dinheiro tanto do governo
federal quanto do estadual. O que está acontecendo? Precisamos
saber o que está acontecendo? A Cemig poderá dizer que falta
energia elétrica, apesar de falar que é a melhor energia do Brasil. Isso
acontece porque ela tem que ter uma sobra de energia para vender no
mercado paralelo, ou seja, deixa de atender à população mais carente
para dizer que está sobrando energia, mas vendê-la no mercado
paralelo, que vai comprar no leilão livre e depois vender para a própria
Cemig 5, 6, 7, 8 ou 10 vezes mais caro. Por isso tenho questionado,
Deputado Almir Paraca, a posição das agências reguladoras, que não
regulam nada, que regulam apenas na lógica do negócio, da empresa
e do mercado financeiro. Então, esse seu pronunciamento é correto. É
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importante fazer isso no encerramento das atividades do primeiro
semestre, para que possamos votar no segundo semestre e cobrar
ações do governo.

O governo diz uma coisa, dá ordem para a Cemig, que tem sócios
estratégicos que determinam quando serão realizados os
investimentos ou não. Parece que ordem de governo vale pouco na
Cemig, e essa história do sócio estratégico é antiga, eles é que têm o
controle e determinam o que será feito. Às vezes, não querem fazer o
investimento para sobrar mais recursos e dizer que a Cemig deu lucro.
A Cemig está deitando e rolando no dinheiro, que rendeu 25% de
lucro sobre seu faturamento no ano passado. Vimos isso nas bolsas e
na imprensa; há dinheiro. Por que não fazer? Pode ser que a Cemig
não queira assumir que não tem energia elétrica para levar até lá.
Nesse caso, ela tem de se explicar, porque será um outro tipo de
investimento, e não apenas a extensão das redes para atender à
população carente.

Para o encerramento do semestre, o seu pronunciamento foi
importante. Tínhamos deixado isso parado por três meses, mas temos
de abordar essa questão. No início do segundo semestre, faremos
uma cobrança mais veemente para identificar onde está o erro,
porque o governo manda fazer, e a Cemig diz que vai fazer e não faz.
É necessário que a empresa do governo determine o que fará ou,
como o Ministério Público, fará um termo de ajustamento de conduta
para fazer obra onde há recurso. Dizem que a Emater não pode fazer
levantamento por que não tem estrutura. Começa um jogo de
empurra. Temos de estar atentos e cobrar do governo o que fazer e
como fazer. Muito obrigado pelo aparte. Aproveitei este momento
importante da sua fala.

O Deputado Almir Paraca* - Agradeço o Deputado Antônio Júlio.
Precisamos disso. Gostaria de contar com os nobres colegas e com o
Presidente, pois não é possível tolerar que um programa dessa
importância fique mais de um ano parado. Hoje completamos um ano
e, certamente com mais 90 dias da primeira licitação pública, após o
edital, chegaremos ao final do ano, correndo o risco de retomar as
ligações do Programa Luz para Todos apenas em 2009. Os prejuízos
são incalculáveis, principalmente neste momento em que o interior
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tem a oportunidade de ampliar sua presença no PIB do Estado,
aumentando a produção agrícola. O plano de safra já foi lançado, há
recursos suficientes para a produção, mas estamos perdendo em
infra-estrutura, porque o Programa Luz para Todos não sai do papel.
A interrupção do programa dura mais de um ano. A justificativa é a
burocracia. Entendemos que há falta de planejamento, porque não dá
para admitir nem mesmo a interrupção. Na maioria dos Estados o
programa não foi interrompido. Não podemos admitir que isso
continue ocorrendo em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2007

EMENDA Nº 17
Dê-se ao art. 36 a seguinte redação:
“Art. 36 - Fica acrescentado ao Título I do Livro IV da Lei

Complementar nº 59, de 2001, o seguinte art. 184-B:
“Art. 184-B - A administração da Justiça Militar de primeiro grau far-

se-á por uma auditoria cível e duas auditorias criminais sediadas em
Belo Horizonte.

Parágrafo único - A lei definirá a circunscrição regional de cada uma
das auditorias de que trata o “caput” deste artigo.”.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 18
Dê-se ao art. 68 a seguinte redação:
“Art. 68 - Serão providos, em 2009, dez cargos de Desembargador,

de que trata o art. 11 da Lei Complementar nº 59, de 2001.
§ 1º - No prazo de até quatro anos contados da vigência desta lei

complementar, serão providos os dez cargos restantes, a que se
refere o art. 11 da Lei Complementar nº 59.

§ 2º - Até que sejam instaladas as Câmaras de julgamento
decorrentes da criação desses cargos, os Desembargadores poderão
exercer a função de substituição ou de cooperação nas Câmaras do
Tribunal de Justiça, conforme resolução da Corte Superior do Tribunal
de Justiça.”.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2008.
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Lafayette de Andrada - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
“Art. 6º - (...)
‘Art. 8º - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial, se têm cinco ou mais varas instaladas,

nelas compreendidas as dos Juizados Especiais, e contam população
igual ou superior a cento e trinta mil habitantes;

II - de primeira entrância, se têm apenas uma vara instalada;
III - de segunda entrância, as que não se enquadram nos incisos I e

II deste artigo.
§ 1º - Permanecerão como de entrância especial as comarcas assim

classificadas na data da publicação desta lei.
§ 2º - Para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso I

do ‘caput’, a comprovação do número de habitantes se dará por
estimativa anual, fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.”.

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma vara

de execução penal para atender à Região Metropolitana e ao Colar
Metropolitano de Belo Horizonte.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento - Durval Ângelo - Lafayette de Andrada - João

Leite.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6

Dê-se ao art. 66 a seguinte redação:
“Art. 66 – Os incisos III, V e XI do art. 251 da Lei n° 3.344, de 14 de

janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que se segue,
ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 2°, 3° e 4° e transformado
seu parágrafo único em § 1°:

"Art. 251 – (...)
(...)
III – um Oficial do Registro de Imóveis para cada 150 mil habitantes

ou fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de
quatrocentos atos remunerados;

(...)
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V – um Oficial do Registro de Protestos para cada 150 mil habitantes
ou fração e onde seja observada, no triênio, a média mensal de
quatrocentos atos remunerados;

(...)
XI – um Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais para cada

150 mil habitantes ou fração onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados.

§ 1º - (...)
§ 2° – Para fins do cálculo a que se refere o incis o III, não se

consideram atos do serviço de Registro de Imóveis:
a) protocolo;
b) arquivo;
c) registros dispostos nas seis primeiras faixas previstas na alínea

"e" do número "5" da Tabela IV do Anexo da Lei n° 1 5.424, de 30 de
dezembro de 2004;

d) certidões;
e) os de emolumentos dispensados por lei federal;
f) matrícula.
§ 3° – Compete ao Tribunal de Justiça:
I – No prazo de até seis meses, a partir da data desta lei

complementar, baixar atos necessários ao provimento definitivo dos
serviços de registro de imóveis e de protestos, resultantes da
aplicação da modificação no número de serventias por comarca, nos
termos da legislação vigente;

II – divulgar, semestralmente, o rol de serviços de registros de
imóveis e de tabelionato de protestos para o fim deste artigo;

III – promover, semestralmente, a instalação e o provimento dos
serviços em decorrência da aplicação desta lei.

§ 4º – Para fins do cálculo dos atos a que se refere o inciso XI, não
se incluem as certidões, os atos cujos emolumentos sejam
dispensados por disposição da lei federal.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2008.
Adalclever Lopes
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o
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número 17, e uma dos Deputados Durval Ângelo, Elmiro Nascimento
e Lafayette de Andrada, que recebeu o número 18, uma subemenda à
Emenda nº 6, do Deputado Adalclever Lopes, que recebeu o nº 1, e
uma subemenda à Emenda nº 2, dos Deputados Elmiro Nascimento,
Durval Ângelo, Lafayette de Andrada e João Leite, que recebeu o nº 1,
e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão
votadas independentemente de parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, em razão de todas as

emendas apresentadas, não devemos encerrar o processo de
discussão. Solicito que seja feita a chamada dos Deputados, porque
não contamos com o quórum para a votação e queremos conhecer
essas emendas.

O Sr. Presidente - A fase de discussão já foi encerrada, mas
entendemos a procedência da solicitação do Deputado quanto ao
quórum indispensável para a votação nominal. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues solicitando que o
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 seja distribuído à Comissão
de Justiça. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental.
Questão de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, “data venia”, essa
matéria está prejudicada. O Deputado Sargento Rodrigues quer argüir
agora, nesta fase de votação, em 2º turno, a legalidade, a juridicidade
e a constitucionalidade? Isso está superado desde a primeira fase.
Esse requerimento não pode ser recebido. Tudo é tolerável, mas
rasgar o Regimento não é possível.

O Sr. Presidente - O art. 185 do Regimento Interno, § 2º, diz: “No 2º
turno, após o encerramento da discussão e antes do anúncio da
votação, a proposição poderá ser devolvida à Comissão de
Constituição e Justiça, por uma vez, de ofício ou a requerimento, para,
no prazo de 48 horas, receber parecer sobre a constitucionalidade, a
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legalidade e a juridicidade de modificação no texto original ou de
emenda apresentada no 2º turno”. Portanto, o requerimento foi
recebido e está amparado em dispositivo do nosso Regimento Interno.
A Presidência vai proceder à verificação de votação pelo processo
eletrônico. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, na frente do meu

nome, no painel, está registrada a letra “B”, mas votei “não”.
O Deputado Eros Biondini - Votei “não”, mas, na frente do meu

nome, no painel, também está registrada a letra “B”.
O Sr. Presidente - Estão retificados os votos dos Deputados Doutor

Rinaldo e Eros Biondini. Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não”
33 Deputados. Houve um voto em branco. Somados ao desta
Presidência, perfazem o total de 39 Deputados presentes. Portanto,
está ratificada a rejeição do requerimento.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Farei a mesma consideração feita

pelo Deputado Antônio Júlio. Os votos dos Deputados Eros Biondini e
Doutor Rinaldo foram computados. Portanto, o painel marcou 31
votos, e não 33.

O Sr. Presidente - Os votos foram corretamente computados. Ainda
assim, o requerimento está rejeitado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente. Só peço a V. Exa.
que haja mais transparência no processo de votação.

O Sr. Presidente - Deputado, procedemos à contagem, fazendo a
diminuição aritmética na votação, em função da solicitação de
retificação dos votos dos Deputados Doutor Rinaldo e Eros Biondini.

O Deputado Durval Ângelo - O Deputado Sargento Rodrigues tem
razão. Essa votação tem de ser refeita de acordo com o Regimento. E
o trabalho da Comissão tem de ser suspenso. Por quê? É uma
matéria acessória. O requerimento do Deputado é incidente sobre o
projeto de lei complementar. Se, para o projeto de lei complementar
são necessários 39 votos, também, para o requerimento incidente
sobre essa matéria acessória seriam necessários os 39 votos. No meu
entendimento, para cumprir o Regimento, deveria ser suspenso o
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trabalho da Comissão e repetida a votação para, depois, nenhum
colega achar que houve um casuísmo ou que o Regimento foi ferido.
Não, não é balançar a cabeça, Deputado Célio Moreira, nem fazer
gestos com a mão, é conhecer o Regimento.

O Deputado Chico Uejo - Gostaria que fosse registrado o meu voto
“não”, por gentileza.

O Deputado Célio Moreira - Gostaria apenas de corrigir o Deputado
Durval Ângelo, dizendo que não é apenas balançando a cabeça e com
gestos. V. Exa. deu as explicações, o Deputado fez a correção do seu
voto, portanto, está dentro do Regimento. Nada ocorreu fora do
Regimento. Tudo foi regimental.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que se trata de matéria
vencida. O próprio Deputado Durval Ângelo confirma que, com o
registro da última votação, atingimos a presença dos 39 Deputados.
Portanto, daremos continuação ao processo de votação. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho, solicitando a
votação destacada do inciso VIII do art. 53 do vencido em 1º turno. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, será votado o

destaque agora?
O Sr. Presidente - Não, primeiro será votado o projeto salvo

emendas, subemendas e destaque. Com a palavra, para encaminhar
a votação do projeto, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Serei muito breve. Farei a leitura,
já que não poderia destacar a emenda, em obediência ao Regimento
Interno.

Tivemos mais uma oportunidade de insistir na tese de se corrigir o
erro cometido ontem, em votação nesta Casa, quando da criação das
três auditorias militares para o interior do Estado. Deputados Padre
João e Antônio Júlio, pude mostrar, anteriormente, o que votamos, na
prática, aqui, ontem, que foi a criação das auditorias militares. Criar
auditoria militar no interior é, primeiro, retirar policiamento da
segurança pública, segundo, onerar os cofres públicos para uma
justiça que não tem fim social - pelo contrário, demonstrei de forma
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muito clara, com exemplos e julgamentos, casos em que o Tribunal de
Justiça Militar acabou passando a mão na cabeça de traficantes,
homicidas, que não poderiam ser absolvidos. Infelizmente, acabaram
sendo absolvidos. Apresentei a Emenda nº 17, que diz o seguinte: “A
administração da Justiça Militar de primeiro grau far-se-á por uma
auditoria cível e duas auditorias criminais sediadas em Belo Horizonte.
Parágrafo único - A lei definirá a circunscrição regional de cada uma
das auditorias de que trata o ‘caput’ deste artigo”. Ou seja, estamos
pedindo aos Deputados que façam reflexão, para não cometermos
erro para com a sociedade, enviando auditoria militar ao interior, onde
não haverá julgamento sério e serão absolvidas pessoas que
deveriam ser condenadas, com perda do posto ou da patente.

Sr. Presidente, encerro o meu encaminhamento, pedindo o voto
“sim”, quando V. Exa. colocar a Emenda nº 17 em votação, para que
não pese sobre os nossos ombros o dever para com a sociedade de
não permitir que auditorias militares sejam instaladas no interior. Peço
aos Deputados para não cometermos esse gravíssimo erro e
deixarmos as auditorias militares na Capital. Portanto, orientamos o
voto “sim”, pela transparência, retidão e, acima de tudo, para termos
dó do bolso do contribuinte, da sociedade. Queremos justiça. Não
queremos o que está sendo proposto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
projeto, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, faço encaminhamento
para dar um prazo ao Deputado João Leite, devido a uma questão de
consciência muito importante que ele nos traz. Ele está conversando
com o relator da matéria. Pedimos isso, de modo a não atrasar o
trabalho. Está de acordo? (- Pausa.) Então, tudo bem. Depois, no
devido momento, faremos a inclusão do que é devido.

Questão de Ordem
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, há Deputados nas

Comissões. Acho importante a presença deles neste Plenário.
O Sr. Presidente - Já houve orientação para que os trabalhos nas

Comissões sejam suspensos e os Deputados se dirijam ao Plenário. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do
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Regimento Interno. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e
destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas, subemendas e
destaque. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
leitura do dispositivo destacado e das emendas recebidas, antes de
cada votação.

O Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - (- Lê o inciso VIII do art.
53 do vencido em 1º turno, publicado na edição do dia 17/7/2008).

O Sr. Presidente - Votação do inciso VIII do art. 53. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Encaminho contrariamente a
essa emenda; por isso o pedido de destaque. O projeto está tirando o
problema de uma pessoa e passando para outra; tirando o problema
de uma cidade e colocando na outra. A Comarca de Entre-Rios, tinha
Entre-Rios, Jeceaba, São Brás do Suaçuí e Desterro de Entre-Rios.
Estamos tirando de uma distância de 36km de asfalto e que era um
Distrito da cidade - até o nome fala - e passando para 19km de
estrada de chão. Deixo o protesto e peço aos Srs. Deputados que
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rejeitem essa emenda para fazer jus. Entre-Rios não pode perder
essa cidade em sua comarca. Sabemos de sua grandeza e como
cresce essa região do Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o inciso VIII do art. 53 do vencido em
1º turno.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana
- Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Paulo Cesar - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges.

- Registram "não" os Deputados:
Alencar da Silveira Jr. - Padre João - Sargento Rodrigues -

Sebastião Helvécio.
- Registram "branco" os Deputados:
André Quintão - Carlin Moura - Weliton Prado.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 37 Deputados. Votaram “não” 4

Deputados. Houve 3 votos em branco. Está rejeitado o inciso VIII do
art. 53 do vencido em 1º turno. Em votação, as Emendas nºs 1, 3 a 5
e 7 a 16.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
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Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1, 3 a 5 e 7 a 16.

O Sr. Secretário - (- Lê a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2.
- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2. Com a
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, fica prejudicada a
Emenda nº 2.

O Sr. Secretário - (- Lê a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6.
- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise
- Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6. Com a
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 6, fica prejudicada a
Emenda nº 6.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 17.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 17.
- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Carlin Moura - Delvito Alves - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Padre João - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Walter Tosta - Weliton
Prado.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Inácio Franco - Irani
Barbosa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro
- Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Paulo
Cesar - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

- Registra "branco" o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é

“não”. No painel, apareceu “sim”.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 27

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está rejeitada a Emenda nº 17.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 18.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 18.
- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo
- Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de
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Andrada - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 18. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 na forma do
vencido em 1º turno, com as Emendas n°s 1, 3 a 5, 7  a 16 e 18 e com
a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e com a Subemenda n°  1 à
Emenda n° 6. À Comissão de Redação.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 13h59min.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.392/2008, do

Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009 e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 3, 8, 22, 53, 92, 94 e
99, apresentadas por parlamentares; com as Subemendas nº 1 às
Emendas nºs 6, 13, 60, 91, 96, 100, 104, 109, 110, 111, 113 e 135, e
com as Emendas nºs 156, 157 e 158; e pela rejeição das Emendas
nºs 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 97,
98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121,
123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155.
Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Sargento
Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria apenas de cumprimentar o relator, Deputado Sebastião
Helvécio. Quero lhe dizer que, apesar de não ter sido acolhida,
fizemos uma emenda relativa ao programa Lares Gerais - Segurança
Pública, que beneficia os servidores dessa área, policiais civis,
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militares, bombeiros e agentes penitenciários. Neste momento,
conforme o Deputado me explicou, não foi possível acolhê-la, mas
certamente, no PPAG, teremos outra oportunidade. O PPAG fixa as
metas do governo para 2009. Com certeza, nesse momento, teremos
melhor acolhida. Fizemos contato com o Líder e o Secretário de
governo para que ampliassem o atendimento do Lares Gerais -
Segurança Pública. Não podemos permitir que nossos servidores
dessa área continuem morando na periferia, muitas vezes, tendo de
sair de casa escondidos. Portanto, quero cumprimentar o relator, que
deu o melhor encaminhamento a essa emenda.

Na verdade, só quero aproveitar a oportunidade para fazer esse
encaminhamento e parabenizar os servidores do Judiciário, que
ficaram aqui, na tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 26,
resistentes. Fincaram o pé nesta Assembléia até que suas
reivindicações fossem atendidas. Agradeço aos 14 Deputados que
votaram comigo e compreenderam a grandeza do destaque da
Emenda nº 17. Não podemos permitir que a “injustiça militar” ganhe o
interior do Estado; não podemos permitir que, no Estado Democrático
de Direito, Deputado Carlin Moura, os tempos negros da ditadura
possam ganhar espaço, pois nossa democracia está consolidada.
Nós, desta Casa, não podemos permitir que a Justiça Militar vá para o
interior praticar injustiças, julgar à revelia praças militares e
bombeiros.

Fiz o registro, Sr. Presidente. Não me sinto derrotado, Deputados,
porque a competência que me foi dada nas urnas de fiscalizar os atos
do Judiciário, do Ministério Público e do Executivo vai continuar.
Vamos continuar combatendo desta tribuna, denunciando qualquer
tipo de falcatrua que venha a acontecer nas auditorias militares,
especialmente essas que estarão no interior e que terão toda a
aquiescência e benevolência do comando local. Quem sabe vão
cometer várias injustiças?

Registro meu voto de agradecimento aos 14 parlamentares que
entenderam a grandeza do destaque que fizemos. Lamentamos não
ser atendido, mas quem sabe num segundo momento possamos
corrigir essa coisa exdrúxula que foi feita nesta Casa, que aprovou as
auditorias militares? Considero importante minha participação na
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discussão desse projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André

Quintão.
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, antes de entrar na discussão da LDO - evidentemente não
usarei os 59min53s, mas talvez 8 minutos, porque precisamos agilizar
a votação -, agradeço o apoio das Deputadas e dos Deputados, dos
relatores do projeto de lei complementar da organização e divisão
judiciárias, Deputados Elmiro Nascimento e Weliton Prado, e das
bancadas desta Casa, que aprovaram quatro emendas muito
importantes que tive a oportunidade de apresentar.

A primeira emenda diferencia e separa a atuação da área da criança
e do adolescente da área do idoso, porque assuntos referentes a
idosos e crianças precisam e merecem ser prioritários em todos os
níveis, como na atenção recebida do Judiciário. A segunda emenda
cria a 2ª Vara de Ato Infracional em Belo Horizonte. Existe uma
grande sobrecarga desse tipo de ação no Judiciário. Isso ocorreu em
função de uma solicitação da Juíza, Dra. Valéria, e de toda a área da
criança e do adolescente. A outra emenda é a concretização em lei de
uma demanda antiga: a instalação da vara criminal especializada no
julgamento de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Hoje,
milhares de processos têm tramitação morosa, criando um clima de
impunidade contra os que cometem atos inconcebíveis contra
crianças e adolescentes. A emenda prevê também a criação da vara
especializada para julgar crimes contra idosos. A criação desses
mecanismos é uma conquista do movimento da área da criança e do
adolescente. Na condição de coordenador da Frente Parlamentar da
Criança e do Adolescente desta Casa, agradeço às Deputadas e aos
Deputados que votaram favoravelmente às emendas por mim
apresentadas.

No encaminhamento e na discussão da LDO, encaminho pela
votação. Agradeço à Comissão de Fiscalização Financeira, na pessoa
do relator, Deputado Sebastião Helvécio, pelo acolhimento de
emendas importantes apresentadas pela Comissão de Participação
Popular, por meio de demandas, requerimentos e propostas
apresentados em audiências públicas conjuntas das Comissões de
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Participação Popular e de Fiscalização Financeira. Essas emendas,
caso aprovadas, excluirão despesas do Fundo Estadual da
Assistência Social e do Fundo da Infância e da Adolescência de
qualquer tipo de contingenciamento, de corte de recursos. Essa é uma
demanda apresentada pelas áreas de assistência social e da criança
e do adolescente. O nobre relator, Deputado Sebastião Helvécio,
também acolheu emendas que estabelecem a entrega, nesta Casa,
de quadro demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta e
indiretamente nas ações de segurança alimentar e nutricional
sustentável e na área da criança e do adolescente. Dessa forma, o
Conselho Estadual da Criança e o Conselho de Segurança Alimentar
poderão acompanhar, de forma mais transparente, os recursos
públicos aplicados nessas políticas.

O nobre relator acolheu também uma emenda que prevê o
detalhamento regionalizado dos investimentos. A execução
orçamentária será detalhada de maneira regional naquilo que cabe
aos recursos destinados a investimentos. Outra emenda impede que
recursos transferidos para o Sistema Único da Assistência Social -
Suas - e não utilizados no ano corrente sejam destinados a outra área
ou encaminhados ao Tesouro Estadual, o caixa único. Queremos que
os recursos não utilizados sejam mantidos para a destinação original,
no caso, o Suas.

Essas emendas foram acolhidas pelo relator, e outras propostas
populares serão incorporadas no debate da revisão anual do PPAG,
pois se trata de ações novas nesse programa, não objeto da LDO.

Rapidamente, nesses 5 minutos, gostaria de agradecer ao relator e
às duas Comissões e de solicitar a aprovação desta Casa, registrando
que, de maneira inédita, a Assembléia Legislativa, por meio de todas
as suas Comissões, particularmente da Comissão de Fiscalização
Financeira e da Comissão de Participação Popular, tem desenvolvido
um trabalho de participação popular no chamado círculo orçamentário:
a LDO, o PPAG, a LOA e o PMDI. Parabenizo os Deputados e as
Deputadas e principalmente a sociedade civil, que compreendeu o
esforço da Assembléia Legislativa, participou, e agora obtém o
resultado dessa participação concretizado nas emendas acolhidas
pelo relator, Deputado Sebastião Helvécio, as quais, tenho certeza,



1696

serão aprovadas pelo conjunto dos Deputados e Deputadas desta
Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas e
subemendas com parecer pela aprovação. As Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das subemendas, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 6, 7, 13, 60, 91, 96, 100, 103, 104, 109,
110, 111, 113, 116, 118, 122, 131, 132, 135 e 137. Com a aprovação
da Emenda nº 3, fica prejudicada a Emenda nº 125. Com a aprovação
da Emenda nº 157, ficam prejudicadas as Emendas nºs 12, 16, 18, 23,
29, 32, 33, 40 e 49. Em votação, as Emendas nºs 1, 2, 4, 5, 9 a 11, 14,
15, 17, 19 a 21, 24 a 28, 30, 31, 34 a 39, 41 a 48, 50 a 52, 54 a 59, 61
a 90, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 105 a 108, 112, 114, 115, 117, 119 a
121, 123, 124, 126 a 130, 133, 134, 136, 138 a 155. As Deputadas e
os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 2.392/2008 com as Emendas nºs 3, 8, 22, 53, 92, 94,
99 e 156 a 158 e as com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 13,
60, 91, 96, 100, 104, 109 a 111, 113 e 135. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, desejamos registrar a

nossa satisfação com a aprovação da LDO e, de modo especial,
cumprimentar o relator, Deputado Sebastião Helvécio, agradecendo o
acolhimento das diversas emendas de nossa autoria, que tratam de
assuntos os mais diversos, como o incentivo maior à pesquisa, que
hoje é desenvolvida como nunca em Minas Gerais, com o governo já
alcançando o patamar constitucional de investimentos na Fapemig e
procurando assegurar também que as instituições, como a Uemg e a
Unimontes, sejam atendidas, para que possam desenvolver, de
maneira especial, os seus projetos; o apoio à implantação de câmpus
da Uemg no interior e o apoio aos Conselhos Tutelares. Também
sugerimos algo na área ambiental para o entorno dos lagos de Minas
Gerais, que precisam ser tratados com vistas à preservação do meio
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ambiente e para que as populações à margem - que em um primeiro
momento foram prejudicadas com a implantação de barragens -
possam também colher os frutos do turismo e da preservação do meio
ambiente e fazer com que passem a ser, além de geradoras de
energia elétrica, um modo de proporcionar qualidade de vida e um
bom meio para o turismo e agricultura sustentáveis. Sr. Presidente,
aproveito os poucos minutos que me restam nesta declaração de voto
para registrar a nossa alegria em termos votado favoravelmente e
aprovado inúmeras emendas que permitirão à Lei de Organização e
Divisão Judiciária promover, de fato, a justiça para todos em Minas
Gerais e melhorar a estrutura do Judiciário não só na Capital, mas
também no interior. Foram várias as varas criadas por emendas dos
colegas parlamentares, e também tive a felicidade de participar do
processo, criando outras em Divinópolis, Oliveira, Lavras, São João
del-Rei, Bom Despacho, Pompéu e em outras cidades - não vou
enumerar todas. O que considero extremamente positivo foi termos
conseguido fazer com que várias cidades-pólo de todas as regiões do
Estado fossem elevadas à condição de entrância especial. Essa era
uma luta em que eu vinha empenhando-me nesta Casa em nome de
Divinópolis, mas obviamente, no decorrer do debate, percebemos que
a medida precisava alcançar outras cidades. Isso foi possível com a
parceria dos demais colegas, com o trabalho do nobre relator,
Deputado Elmiro Nascimento, e com o diálogo muito respeitoso,
guardada a independência entre os Poderes. Por meio do diálogo com
o Desembargador Orlando Adão, Presidente do Tribunal, com a
Amagis, na pessoa de seu Presidente Nelson Messias e dos demais
membros da Diretoria, com os servidores do Judiciário, por meio de
suas representações sindicais, aprimoramos o projeto. Conseguimos
essa elevação, como eu disse, não só para a minha querida
Divinópolis, mas também para São João del-Rei. Através de emenda
nossa, ao final do processo, incluímos essa cidade também, num
trabalho brilhante do Deputado Durval Ângelo. E, com a atuação do
nosso hoje Secretário Dilzon Melo, Varginha também foi incluída,
entre várias outras cidades. Concluo, Sr. Presidente, falando da nossa
alegria por finalmente ver esse projeto aprovado, podendo, portanto,
dotar o Judiciário de melhor estrutura e levar a Justiça a todos os
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rincões de Minas Gerais. A Assembléia cumpre, portanto, esse dever
fundamental de legislar em benefício de todos os mineiros, dando
também à Justiça estrutura adequada para funcionar melhor. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, acabamos de aprovar a
Lei de Diretrizes Orçamentárias de Minas Gerais, que aponta
claramente o bom momento que a economia do País vive, refletindo-
se aqui. A política econômica desenvolvida pelo Presidente Lula tem
proporcionado o crescimento de Minas. O Estado tem uma previsão
de arrecadação superior a R$37.000.000.000,00 para o exercício de
2009. Entendemos ser fundamental que esse aumento de
arrecadação possa refletir-se nos programas estruturadores do
Estado, especialmente os de inclusão social. Aprovamos ontem, em 2º
turno, por exemplo, a lei que cria o Bolsa-Atleta no Estado de Minas
Gerais, e a Lei Orçamentária mostra que há dinheiro para a
implementação. Com a aprovação da LDO, precisamos transformar
esses programas em conquistas concretas para o povo. Dinheiro tem,
e a lei que acabamos de aprovar demonstra isso. Da mesma maneira,
Sr. Presidente, chama-nos a atenção de forma muito especial o fato
de que o crescimento da arrecadação em Minas Gerais precisa
também refletir-se em melhorias nas condições de trabalho dos
servidores públicos. Ainda há muitas categorias de servidores do
Estado em condições salariais muito ruins, como, por exemplo, os
funcionários do Ipsemg, aos quais concedemos um aumento de
somente 5%. A LDO aqui aprovada mostra que o Estado tem batido
recordes de arrecadação. Se houver vontade política para valorizar o
servidor público, dinheiro não faltará no Estado. O Presidente Lula já
sancionou, em Brasília, a importante lei que cria 49 mil cargos para as
universidades federais e para os centros tecnológicos, os Cefets. Isso
mostra que o País cresce e é necessário que a qualidade da
prestação de serviço também cresça. Esse exemplo deveria ser
implementado em Minas Gerais. A LDO mostra isso. Precisamos ficar
atentos para que o choque de inclusão social aconteça em Minas
Gerais, com a implementação dos projetos estruturadores. Por fim, Sr.
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Presidente, quero declarar o nosso voto relativo ao Projeto de Lei
Complementar nº 26, que reorganizou o Poder Judiciário em Minas
Gerais. Realmente são avanços importantes, como, por exemplo, a
criação de novas varas. Foram criadas 13 novas varas na Comarca de
Contagem. Esse Município precisava disso, porque a sua demanda é
enorme. Com a criação das varas, o fórum, que está muito cheio, irá
desafogar-se. Também foram criadas 13 novas varas na Comarca de
Betim, que também necessitava delas. Betim está crescendo muito,
com a atração de novas indústrias, a geração de novos empregos.
Foram criadas cinco novas varas para a Comarca de Governador
Valadares, Município que, com o apoio do Presidente Lula, tem
crescido muito, e crescerá ainda mais, pois tem recebido vários
investimentos. Agora mesmo, com o apoio da Deputada Elisa Costa,
irá para lá a empresa Aracruz Celulose. Achamos que o Projeto de Lei
Complementar nº 26 é um avanço, mas precisa ficar garantida, como
foi acertado aqui pelo Tribunal de Justiça, a presença do Juiz. É
preciso criar comarcas, varas, mas elas devem ser instaladas na
prática, com a presença do Juiz e do Promotor. Só assim as coisas
realmente funcionarão. Esse é o compromisso público assumido e o
grande avanço desse debate nas conversas com a Amagis, com o
Presidente do Tribunal de Justiça. Comarca e vara criadas têm de
funcionar realmente. Vamos cobrar a presença do Juiz e do Promotor
de Justiça para que o cidadão tenha a justiça imediata. Quando é
tardia, a justiça transforma-se em injustiça. Então o grande avanço do
Projeto de Lei Complementar nº 26 é nesse sentido. Esperamos que a
Comarca de Contagem, por meio do Tribunal de Justiça, crie o novo
fórum, porque o espaço está lá, e a população, os Juízes e os
Promotores de Contagem necessitam, urgentemente, desse novo
fórum. Fica aqui o registro do nosso voto. Parabenizamos todos
aqueles que trabalharam por esse esforço coletivo nessa etapa final.

O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, registramos aqui a
importância da aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 26, que
reorganiza o Poder Judiciário em Minas Gerais. Houve um avanço
bastante significativo. Tenho certeza de que todo o Estado ganhou
com isso. Quero destacar a importância da aprovação desse projeto
para a região Noroeste de Minas. Por meio de emendas apresentadas
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por nós, nesta Assembléia, conseguimos a criação de alguns
cartórios, como um para a Comarca de Vazante; um para a Comarca
de Buritis; um para a Comarca de Arinos e dois para a Comarca de
Unaí. O primeiro passo foi dado. Depois de sancionado pelo
Governador do Estado, o importante será lutarmos pela implantação
desses cartórios.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Neste primeiro momento, quero
manifestar-me sobre a aprovação da LDO e homenagear o nosso
relator, Deputado Sebastião Helvécio, por sua dedicação, seu trabalho
e conhecimento de causa. Hoje o Deputado Sebastião Helvécio é,
sem dúvida alguma, referência maior em matéria de orçamento
público. Com vasta experiência não somente em Minas Gerais,
também tem sido convidado para debater orçamento público em
várias Assembléias do País. V. Exa., caríssimo Deputado Sebastião
Helvécio, presta mais um relevante serviço a Minas Gerais.
Apresentamos várias emendas, que foram rejeitadas, mas
entendemos que não era o momento oportuno, e mesmo assim V.
Exa. teve grande atuação em busca do entendimento. Isso nos dá
esse conforto, essa sustentabilidade financeira ao nosso Estado
quanto à matéria hoje apresentada e aprovada. Minhas homenagens
a V. Exa., Deputado Sebastião Helvécio. Sr. Presidente, quanto ao
Projeto de Lei Complementar nº 26, queremos manifestar a nossa
enorme satisfação pela sua aprovação. Desde o primeiro momento,
na legislatura passada, quando assumimos a relatoria, não tivemos
avanço. E agora, neste final de semestre, prestamos à magistratura,
ao Judiciário, à tutela jurisdicional esse serviço, em relação ao qual
todos os Deputados sempre estiveram irmanados, num processo
convergente para a aprovação desse projeto tão importante para o
Poder Judiciário. Destaco também o trabalho das incansáveis
comissões, do Deputados Weliton Prado, Elmiro Nascimento, Zé Maia
e de todos aqueles que trabalharam de forma incansável para a
aprovação desse projeto. Foi muito importante a participação da
Amagis, do Tribunal, da OAB, para garantir essa aprovação. Com
muita alegria, ressalto que tivemos êxito na aprovação das emendas
apresentadas a esse projeto. Conseguimos criar mais um cargo para
Aiuruoca, Alfenas, Andradas, Cambuí, Campo Belo, Itajubá,
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Jacutinga, Lavras, Manhuaçu, Ouro Fino, minha terra natal,
Paraguaçu, Paraisópolis, Pouso Alegre, Santos Dumont, São Gonçalo
do Sapucaí, São João del-Rei, São Lourenço, Três Corações e
Viçosa. Queremos também destacar que, por emenda apresentada e
recebida pelo relator, Deputado Elmiro Nascimento, vamos instalar o
Juizado da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, conforme a
Lei Maria da Penha. O Sul de Minas estava desprovido do Juizado.
Então, conseguimos emplacar o Sul de Minas, o que será feito na
cidade e Comarca de Pouso Alegre. Tivemos também, neste primeiro
momento, a nossa emenda incorporada ao parecer do relator no que
se refere ao cargo de Assessor de Juiz de Direito, que posteriormente
veio sendo aprimorado. Na nossa Comissão de Justiça demos início
ao que depois foi aprimorado nas Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e aqui mesmo no Plenário,
prestando aos nossos magistrados a nossa homenagem, entregando-
lhes um assessor de qualidade, dando efetividade e prestação
jurisdicional a todos os que venham a precisar do Poder Judiciário.
Presto minhas homenagens a todos os magistrados de Minas Gerais.
Desde o primeiro momento a Amagis esteve conosco na relatoria da
CCJ, quando conseguimos aprovar a emenda. Para os nossos
servidores, conseguimos restabelecer e reenquadrar, alterando o
“caput” do art. 251, passando pelo plano de carreira, que não veio no
texto original do Tribunal de Justiça. Vamos festejar com todos os
parlamentares, com o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que
não mediu esforços, com o Presidente da Amagis, Dr. Nélson
Messias, e todos aqueles que participaram efetivamente desse
processo do Tribunal de Justiça, do nosso Presidente,
Desembargador Orlando Adão, todos que construíram essa proposta
há muito debatida e hoje, felizmente, aprovada em 2º turno; ela será
de grande alcance para Minas Gerais, para nossas comarcas e para o
Poder Judiciário. Destaco nossa satisfação de apresentar as emendas
desde o primeiro momento na relatoria e finalizá-las em favor dos
servidores e da magistratura mineira. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, gostaria de
aproveitar a oportunidade para agradecer ao Deputado Doutor Viana
sua presença sempre constante na Presidência desta Casa, ajudando
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a conduzir os trabalhos. Gostaria também de agradecer a amizade
dos companheiros Deputados Durval Ângelo e Antônio Carlos Arantes
e de louvar o Deputado Irani Barbosa, que está conosco; o Deputado
Célio Moreira; o meu futuro Governador de Estado, Deputado
Domingos Sávio. Queria ainda cumprimentar a Bancada do PMDB,
que nos ajudou tanto ao longo desse período, e agradecer-lhes o
suporte e apoio que recebemos. Estamos muito felizes em função da
votação do projeto que reestrutura e amplia a Justiça em Minas
Gerais, oferecendo aos mais pobres e carentes a possibilidade de se
ter uma melhor prestação jurisdicional. A Câmara de Vereadores de
Teófilo Otôni estava reunida aguardando a decisão da Assembléia, e
houve uma euforia completa quando liguei para o Presidente Norton
Neiva comunicando-lhe a votação em 2º turno desse projeto. Queria
também agradecer ao Dr. Nelson Messias; ao Presidente do Tribunal,
que nos recebeu; e ao Governador, que nos disse que não vetará
nenhum dos dispositivos dessa lei. Estamos já nos preparando para a
votação da LDO na parte da tarde, e queria cumprimentar e fazer uma
homenagem ao Deputado Sebastião Helvécio, falando o que o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva já falou e um pouquinho mais. Trata-se
de uma peça importantíssima, bem feita, elaborada e amarrada, e
apenas a competência do Deputado Sebastião Helvécio poderia
montar sua estrutura. Queria cumprimentar essa grande figura de
Minas Gerais e agradecer, Sr. Presidente, a V. Exa. por estar conosco
todos os dias suportando a nossa presença, às vezes em momentos
difíceis; ao Presidente Alberto Pinto Coelho, a forma com que
resgatou a imagem de uma Assembléia atuante, forte, decisiva para
Minas Gerais, que se destacou, sobretudo, em nível nacional não
apenas pela eleição do Deputado Alberto Pinto Coelho para a
Presidência da associação de todas as Assembléias do Brasil, mas
também pela valorização do Parlamento mineiro, que hoje é exemplo
em sua estrutura organizacional e, sobretudo, em seus valores
pessoais, sendo hoje um dos mais invejados do País. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Esperamos, na parte da tarde, poder apreciar e votar
com rapidez a LDO, pois muitos de nossos companheiros são
candidatos a Prefeito e precisam chegar a suas cidades para pedir
votos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso Líder do PDT,
Deputado Sebastião Helvécio, relator do Projeto de Lei nº 2.392/2008.
Ele, com sua competência e eficiência, fez um trabalho belíssimo,
acolhendo as emendas que contribuiriam para o crescimento de Minas
Gerais. Ele se preparou para isso e deu uma grande contribuição, não
só ao Estado, mas também a todo o Brasil e até fora dele, fazendo
palestras sobre orçamento. Sem desmerecer os outros colegas, ele
realmente é o Deputado mais bem-preparado para essa função.
Parabéns ao nosso Líder, Deputado Sebastião Helvécio.

Outro assunto, Sr. Presidente, refere-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26, que acabamos de aprovar em 2º turno e que
contempla a nossa Comarca de Nova Serrana com mais três novas
varas. Desde o ano passado, estamos trabalhando para a criação
dessas varas. A comarca foi instalada há menos de 15 anos. Nesse
período, passou de menos de 2 mil processos para quase 15 mil em
apenas uma vara. A cidade, portanto, foi contemplada com mais três
varas, que atingirão também as cidades de Perdigão e Araújo.
Agradecemos aos Deputados que votaram favoravelmente ao projeto,
ao Presidente do Tribunal, Desembargador Orlando Adão, e a todos
os que contribuíram para isso. Esperamos que seja sancionado em
breve. O Presidente do Tribunal tem conhecimento da situação de
Nova Serrana, e esperamos que as varas sejam instaladas em breve
para atender à grande demanda - quase 15 mil processos. Era essa a
nossa manifestação. Agradecemos ao Presidente, que muito nos tem
ajudado nesse período como Deputado.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Também
parabenizo o Deputado Sebastião Helvécio, relator da LDO, que
sempre demonstra competência. Agradeço-lhe o acolhimento das
emendas que apresentamos e que foram aperfeiçoadas pelo relator.
Essas emendas ajudarão muito às pessoas portadoras de deficiências
física e mental e aos autistas. Há também as políticas públicas
voltadas ao atendimento dos dependentes químicos. O relator teve
carinho e sensibilidade em relação a essas emendas. Apresentamos
os orçamentos ao Governador, na expectativa de que sejam atendidos
na LDO ou no PPAG, para que Minas tenha uma política voltada para
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o atendimento dos dependentes químicos, portadores de deficiência
física e autistas.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar que conseguimos
emplacar algumas emendas importantes na Lei Complementar nº
26/2007, que altera a organização da Divisão Judiciária de Minas
Gerais. Conseguimos mais um Juiz para as cidades de Corinto e de
Paraopeba e criamos a Comarca de Pains, que atenderá também a
cidade de Pimenta e trará mais agilidade para as cidades
contempladas. Também deixo registrado, Sr. Presidente, que
travamos uma luta para a criação do Fórum Regional do Barreiro.
Conseguimos criar mais duas varas. Atualmente, são quatro varas
cíveis, e não havia vara criminal. Conseguimos duas varas criminais.
Hoje, o Barreiro tem uma população de aproximadamente 380 mil
pessoas, com mais de 202 mil eleitores. É uma cidade dentro de Belo
Horizonte e está crescendo muito. Nossa expectativa é que, em breve,
o Barreiro tenha um fórum que atenda a essa grande população.
Tentamos a independência administrativa do Fórum Regional do
Barreiro. Conversamos com o relator e com o Presidente do Tribunal
de Justiça, Desembargador Orlando Adão, afirmando que nosso
objetivo era trazer mais rapidez para a Justiça, com o intuito de
desafogar o Fórum Lafayette. Mas o Presidente do Tribunal apontou
algumas dificuldades, achando que abriria precedentes e que poderia
trazer uma certa dificuldade para a Corte. Retiramos essa emenda
sobre a independência do Fórum Regional do Barreiro, mas
conseguimos essas varas criminais, que são importantíssimas. Nossa
expectativa é que essas varas sejam implantadas. Há cidades que
criaram mais quatro, cinco, seis, oito varas. Nas cidades de Corinto e
Paraopeba houve a criação de mais uma vara, com cargo para Juiz.
Essas cidades necessitam disso, pois estão com trabalho acumulado.
Então esperamos que a cidade receba, o mais rápido possível, a
nomeação desses Juízes. Com toda a certeza, a Comarca de Pains
trará alento e rapidez para as cidades de Pimenta e Pains.
Infelizmente, o Fórum Regional de Venda Nova, que já foi criado, com
quatro varas cíveis, ainda não foi implantado. Esperamos, do Tribunal
de Justiça, a implantação do Fórum Regional de Venda Nova e
também a imediata instalação das varas criminais do Barreiro. Muito



1705

obrigado, Sr. Presidente.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com

toda a certeza, hoje esta Casa vive um dia de muita importância,
atestada pelas dezenas de manifestações de Deputados ontem e
hoje. Todas as manifestações foram de júbilo, alegria e vitória. Nos
últimos dias, a presença de parlamentares na Comissão de
Administração Pública denota, por si, a importância do fato que
registrarei. Ontem, à tarde e à noite, quase 30 parlamentares
compareceram à Comissão, num claro sinal de que a tramitação e a
conclusão do Projeto de Lei Complementar nº 26, que trata da Lei de
Organização e de Divisão Judiciária, foram muito significativas para
esta Casa. A Constituição do Estado determina, a cada dois anos, a
obrigatoriedade de o Tribunal de Justiça encaminhar a revisão da
citada lei à Assembléia Legislativa, procedimento que não vinha sendo
cumprido. Quando era cumprido, esta Casa demorava, e o projeto
acabava sendo arquivado. Houve desencontros com quem ocupava a
direção do Poder Judiciário e até casos de retirada de tramitação.
Ressalto a importância da aprovação do Projeto de Lei Complementar
nº 26 com base em vários aspectos, inclusive pelo fato de, em nome
da Bancada do PT, ter acompanhado essa discussão, tanto
anteriormente quanto na Comissão. Poderia destacar muitas emendas
importantes apresentadas ao projeto, tanto por meus colegas do PT
quanto por colegas de outros partidos. O projeto teve muita
participação da sociedade. Servidores do Judiciário, principalmente da
primeira instância, trouxeram suas reivindicações. Não raro, 200 ou
300 servidores compareceram à Assembléia, exercendo seu
democrático papel de pressão. Esta é a casa do povo. Aqui devem ser
feitas as reivindicações. Servidores trouxeram faixas, algumas com
duras cobranças, como: “Ao invés de gastar com a construção de um
prédio caro, gastem com a reestruturação da Justiça”. Esse é o jogo
da democracia. Tivemos aqui Juízes, Desembargadores e a própria
direção do Tribunal exercendo também o seu papel democrático, sem
procurar a interlocução com o Presidente, com os Líderes, com os
Deputados, que atuavam na tramitação do projeto. Faço um destaque,
Sr. Presidente, sobre o papel significativo da Amagis para a
democracia no Estado. A Amagis foi fundamental e decisiva na
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tramitação desse projeto, e hoje está presente em duas campanhas
nacionais significativas, desenvolvendo-as e coordenando-as em
nosso Estado. Uma delas é de esclarecimento da adoção, um serviço
de cidadania. Eu, como pai - nunca gosto de falar adotante, mais
adotado que fui -, acho importante o trabalho realizado pela Amagis,
recentemente lançado em Minas com a presença do Governador. A
Amagis também se encontra na campanha Eleições Limpas. Esse é
um papel muito importante para a democracia: que a vontade do
eleitor seja respeitada, que não haja desvio nem desobediência ao
Código Eleitoral, à legislação, à Lei n° 9.840. A A magis, com essa
campanha bonita, esteve aqui. E o que veio pedir? Foram coisas
corporativas e específicas? Não. Sua preocupação foi com a
prestação jurisdicional, ou seja, a agilidade da prestação desse
serviço, quando reivindicava, por exemplo, a criação de varas. Ao
estruturarmos mais varas, a população terá melhor acesso à Justiça.
Quando a Amagis reivindicava a ampliação da entrância final, essa
não é uma reivindicação corporativa. Hoje não se justificam esses
degraus existentes na estrutura de entrâncias em Minas Gerais. A
Justiça Federal deu-nos exemplo, eliminando isso há muito tempo.
Aprovamos uma lei, a primeira que tramitou no Brasil, de unificação do
Tribunal de Alçada com o Tribunal de Justiça, criando-se um único
tribunal. Foi uma vitória significativa, que poderia ser melhor. Acredito
que o correto seria colocarmos 100 mil, porque essa seria a exigência
correta. Mas hoje temos, em Minas, a primeira entrância formada por
uma comarca, que possui apenas uma vara; a segunda, mais de duas
varas e menos de 130 mil habitantes, e a especial, com cinco varas
instaladas, incluído o Juizado, e mais de 130 mil habitantes. Esse já é
um passo significativo. Quando aqui tramitar a próxima Lei de
Organização e Divisão, reduziremos isso mais ainda. Gostaria de
lembrar que, quando a Amagis insiste na questão de autonomia maior
para os juizados especiais, e a Lei de Organização Judiciária tem, no
seu coração, o capítulo, o título dos juizados especiais, creio que a
alma da lei são os juizados especiais, hoje juizados de cidadania, que
têm agilizado a Justiça, aproximando-a da população. Tudo isso é
importante e foi a moldura que nos possibilitou oferecer o melhor
projeto para a sociedade.
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A emenda do Adalclever Lopes traz um problema: temos de
enfrentar a questão dos cartórios. Trata-se de um “lobby” forte nos
Poderes Legislativos, uma questão que tem de ser discutida pela
Casa. Fiz, aliás, uma provocação ao dizer que, entre as campanhas
de cidadania, a Amagis assumisse uma campanha de
democratização, de ampliação de cartórios em Minas Gerais, de abrir
essa caixa-preta dos cartórios, melhorando o seu atendimento à
população. A Amagis concordou. Portanto obteremos sucesso na
parceria desta Casa com a futura direção do Tribunal de Justiça.
Destaco também as preocupações sociais na lei. Vários Deputados,
como André Quintão, Elisa Costa e João Leite, apresentaram
emendas significativas, por exemplo, de criação da vara de violência
doméstica contra mulheres. Isso é fruto da Lei Maria da Penha e
permitirá a redução dessa violência absurda e a punição. Esses
Deputados apresentaram matérias significativas. Várias comarcas de
Minas terão vara da violência. Por exemplo, haverá duas varas de
crimes contra crianças e adolescentes. Por isso está de parabéns o
Deputado André Quintão. Haverá ainda varas de infância e da
juventude em vários locais do interior do Estado. A emenda está em
meu nome, em nome dos Deputados Elmiro Nascimento e Lafayette
de Andrada, mas, por justiça, é do Deputado João Leite. Só fomos
seus porta-vozes. Hoje o Deputado João Leite nos trouxe uma
proposta. Se o Judiciário soubesse como ela beneficia a população,
não esperaria a sanção da lei para implantá-la. A proposta é criar uma
vara de execução criminal da região e do colar metropolitanos, em vez
de haver varas precaríssimas em Contagem, Ribeirão das Neves,
Igarapé e outros lugares. Sr. Presidente, mais de 50% dos presos
estão na região metropolitana. Haveria 1 vara com 1 Juiz titular e 10
Juízes cooperadores, substitutos. Na Capital, estaria centralizada toda
a execução penal da região e do colar metropolitanos. O Deputado
João Leite, com a sensibilidade que sempre manifesta na Comissão
de Direitos Humanos, trouxe esse presente à sociedade mineira.
Esperamos que o Tribunal de Justiça implante essa proposta de forma
definitiva. Dessa forma haveria concentração de servidores, de ações.
Sr. Presidente, estou concluindo. Quando chegamos a uma
penitenciária ou cadeia da região metropolitana, vemos que os presos
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são de uma ou outra cidade. Os processos de execução demoram
para ser remetidos. Muitas vezes, um Juiz fica um ano com um preso,
mas a execução não está com ele. É uma confusão. Na vara de Belo
Horizonte, há presos com execução criminal de Igarapé, Ribeirão das
Neves. Todos vêm para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Gostaria de concluir, Sr. Presidente, agradecendo a sua paciência e
dizendo que entregamos à sociedade um bom projeto, mostrando que
é para isso que existe o Poder Legislativo: para ganhar legitimidade
na representação, legislando pelo interesse popular, da sociedade, e
não pelo interesse privado.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, quando assumimos o
mandato parlamentar, ficamos imaginando o que nos esperava, o que
a sociedade esperava do nosso trabalho, da nossa dedicação. Sou
testemunha do trabalho dos outros pares desta Casa, de dezenas de
Deputados que sacrificaram até suas famílias para estarem aqui,
discutindo e votando matérias de interesse público. O Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, que envolve o Poder Judiciário, é, de fato,
matéria de relevantíssimo interesse público. Sou de uma região do
Vale do Jequitinhonha. Sei da carência, da falta que faz um Juiz
naquelas comarcas e uma reorganização do Poder Judiciário, para
contemplar a população com a prestação de um serviço jurisdicional.
Por exemplo, a Comarca de Itamarandiba, minha terra, conta com
mais de 45 mil jurisdicionados e uma única vara do Poder Judiciário.
Em cidades próximas a Belo Horizonte, às vezes há cidades com 60
mil habitantes e 4 Juízes, quer dizer, uma média de 15 mil
jurisdicionados para cada magistrado. Apresentamos uma emenda,
que foi acolhida, em relação a Itamarandiba e Minas Novas, para a
criação de mais uma vara. Pelo menos, procura-se equilibrar.
Assistimos à justa reivindicação dos servidores da Justiça, entre eles
os Oficiais de Justiça. Muitos estão no fórum há mais de 10, 15 anos.
Por não terem o diploma de curso superior, eram discriminados e
teriam um tratamento salarial não condizente com a Constituição
Federal, pois seriam prejudicados. A Assembléia os ouviu e deu
prosseguimento às reivindicações. Tivemos a modificação do critério
de estabelecimento da entrância especial, assunto que de fato
precisava ser discutido nesta Casa. O Juiz, às vezes, não tinha
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vocação para morar na Capital, mas essa mudança era o único
requisito para promoção na carreira. Com o estabelecimento de novos
critérios para se instalar uma entrância especial, poderão, na própria
região de atuação, ingressar na entrância especial e, em seguida, ser
contemplados com a promoção para o Tribunal, assumindo o cargo de
Desembargador. Esta Casa teve uma atenção especial com o Poder
Judiciário com um projeto dessa envergadura, que várias vezes aqui
já se tentou fazer com que tramitasse. Agora, teve seqüência. Pode
não ter aprovado como uma pérola jurídica, mas foi o que a
Assembléia conseguiu aprovar. Creio que o Governador tem muito
pouca censura a impor a essa proposição. Ou seja, acredito que irá
aproveitá-lo na íntegra. Esperamos discutir no próximo semestre
outros projetos que envolvam transporte intermunicipal no Estado,
obras públicas e melhoria na educação.

Nesta semana, fiquei satisfeito. A escola em que estudei em
Itamarandiba, minha cidade, chamada Jonas Câmara, foi considerada
a 11ª melhor escola pública de Minas Gerais. Uma escola pública,
cravada no Jequitinhonha, foi considerada a 11ª melhor do Estado.
Precisamos estudar mudanças para o sistema educacional,
aprimorando os métodos, reformando as escolas, remunerando
melhor os professores e resolvendo os problemas de deslocamento.
Hoje, os professores das escolas estaduais pagam de seu próprio
bolso, quando vão lecionar na zona rural dos Municípios.

Tenho a certeza de que esta Casa não faltará nas discussões de
projetos de envergadura semelhante à do Judiciário. Temos uma
dívida com o servidores do Ipsemg, que não foram atendidos em seu
pleito. Esta Casa estará sempre atenta, como sempre fez, às
discussões de interesse de toda a coletividade.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, Doutor Viana,
caros colegas, nos últimos dias vivemos uma maratona. Sinto-me feliz
com o resultado. A discussão sobre a reforma do Judiciário foi muito
ampla. Nossa região tinha muitos pleitos, e conseguimos avanços.
Trabalhei incansavelmente para que São Sebastião do Paraíso e a
cidade de Passos se transformassem em entrância especial. Não foi
possível. Ainda não temos 130 mil habitantes nessas comarcas,
número mínimo exigido. Esperamos avançar nos próximo anos.
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Entretanto, há resultados muito positivos. Conseguimos colocar mais
Juízes e novas varas à disposição da população em nossa região.
Esse é o caso de Carmo do Rio Claro, onde conseguimos mais um
cargo de Juiz. Em Guaxupé, cidade importante, também mais um
cargo; em Paraguaçu, outra luta constante, que tenho também com o
Prefeito Evandro, de Carmo do Rio Claro, e todos os companheiros da
cidade. Para Passos, também conseguimos mais um Juiz. Para São
Sebastião do Paraíso, cidade em que resido, e São Tomás de Aquino,
são mais dois cargos. Em Monte Santo de Minas, também
conseguimos, atendendo a uma reivindicação antiga de toda a
comunidade judiciária e da sociedade monte-santense. Então fiquei
muito feliz, porque conseguimos avanços. Fiz também aqui uma
defesa incansável da cidade de Cabo Verde. Fizemos a nossa parte
de forma bastante positiva. Fiquei contente, porque realmente a nossa
Justiça precisa se aparelhar mais e ampliar suas ações. Na nossa
região, que é muito próxima ao Estado de São Paulo, vários
Municípios, como São Sebastião do Paraíso, Monte Santo e Cabo
Verde, fazem divisa com esse Estado. É uma região violenta. Muitas
pessoas perigosas vêm de São Paulo e adentram na nossa região, o
que tem sido motivo de grande preocupação. A partir do momento em
que aparelhamos a Justiça e damos mais condições a ela, podemos
cobrar e obter mais resultados, pois essa região tem contribuído muito
para o desenvolvimento do nosso Estado, produzindo café. Nela, a
industrialização chegou de forma bastante efetiva e tem gerado muito
emprego, em um momento em que nossas estradas têm melhorado
muito, graças ao trabalho do nosso Governador Aécio Neves. Esse
governo tem sido sério, competente e levado muito desenvolvimento
para as escolas. Quando se fala de justiça, há uma preocupação
muito grande com a criminalidade dos adolescentes e o avanço das
drogas. Na nossa região, investem muito em educação, com escola
integral. Assim a Justiça será aparelhada, de forma preventiva,
evitando que esses jovens caiam na criminalidade e tenham, sim, uma
oportunidade de vida melhor, estudando mais e com acesso a
educação de qualidade. Dessa forma, podemos dizer que a nossa
região realmente tem evoluído bastante. Havia uma preocupação e
muitas reivindicações para isso, aliás, também da cidade de
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Muzambinho, que solicitava ampliação. Para a cidade de Alpinópolis,
não foi possível agora, mas espero continuar lutando bastante para
que, no futuro, obtenhamos novas varas nessa cidade. Continuaremos
a trabalhar e contribuir para que a nossa região tenha muita paz,
sossego, prosperidade e desenvolvimento.

Agradeço, então, a contribuição e parabenizo o Deputado Doutor
Viana e o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que tem
sabido comandar esta Assembléia de forma brilhante. O exemplo
foram essas duas últimas semanas muito agitadas, para finalizar
vários projetos, incluindo os de aumento para o pessoal do IMA e do
Ipsemg. Aliás, fui relator, em parte, do projeto do Ipsemg, e
conseguimos colocar uma emenda para que o aumento retroagisse,
ou seja, em vez de ele ser a partir de agora, será a partir do mês de
janeiro. Então, como parlamentar, também pude dar essa contribuição
para os funcionários do IMA. Reconhecemos a importância desse
aumento para o IMA e o Ipsemg. Quero cumprimentar também o
Deputado Sebastião Helvécio, o relator da LDO. Esse Deputado é de
uma capacidade impressionante e soube conduzir a LDO de uma
forma brilhante, e hoje podemos ter a certeza de que isso foi o que de
melhor aprovamos nesta Casa. Deputado Sebastião Helvécio,
parabéns pela sua liderança e capacidade de produzir projetos que
venham trazer desenvolvimento com qualidade para Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Deputado Tiago Ulisses - Boa tarde, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas e público da TV Assembléia. Gostaria de
cumprimentar o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia, pelo brilhante trabalho desempenhado neste semestre.
Parabenizo o Deputado Doutor Viana pela seriedade com que
trabalhou na direção dos nossos trabalhos. Cumprimento o Deputado
Sebastião Helvécio pela competência com que formatou o projeto da
LDO, tão bem votado aqui, tendo o reconhecimento de seus pares
pelo brilhante trabalho. O Deputado Sebastião Helvécio é considerado
um dos melhores e mais competentes parlamentares do Brasil e da
América Latina na questão orçamentária. Cumprimento a todos e
desejo um bom final dos trabalhos neste semestre e que, na segunda
parte do ano, nosso trabalho seja cada vez mais promissor. Muito
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obrigado.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, parabenizo esta

Casa pelo avanço que tivemos neste semestre. A Assembléia fez a
sua parte, os Deputados presentes também o fizeram, sob a direção
do Deputado Alberto Pinto Coelho. Hoje a opinião pública vê a
Assembléia com outros olhos, vê que esta é uma Casa que dá
resultados. Quero deixar claro que o que foi feito no Expresso da
Cidadania foi um sucesso em Minas Gerais e foi copiado por vários
Estados, já que o Deputado Alberto o levou para o colegiado de
Presidentes. Tivemos oportunidade de apresentá-lo na Confederação
das Américas, realizada no último mês de março, no México, onde
tivemos o voto de louvor e o reconhecimento do papel da Assembléia
de Minas. Esta Casa faz a sua parte, e o eleitor também tem que fazer
a sua parte. Aí vai a cobrança de um Deputado para o meu eleitor e
para o eleitor de Minas Gerais: falta o eleitor de Minas Gerais telefonar
para o seu Deputado e cobrar dele, se lembrar em quem votou.
Infelizmente, o voto no Brasil é o voto em qualquer um, e é por isso
que estamos nisso. Outro dia, na cidade de Crucilândia, disseram-me
que o Prefeito é bom, que ele rouba, mas faz. Mas não pode ser
assim, pois, se o Prefeito não roubasse, faria o dobro do que faz hoje.
Ouvimos isso e ficamos tristes. Já que temos eleições neste ano, cabe
ao eleitor votar num Vereador que tenha compromisso. A pessoa se
lembrará de que votou no João, no Antônio ou no Manuel, mas que
votou. Isso é importante e foi mostrado no Expresso da Cidadania.
Cabe ao eleitor mineiro lembrar qual Deputado desta Casa representa
o seu Município e o seu voto. Tivemos a nossa participação em
relação a Rio de Minas. Houve um destaque do Deputado Agostinho,
em que não deixamos a cidade de Desterro de Entre-Rios sair de
Entre-Rios. A cidade de Entre-Rios estava perdendo. O Prefeito
esteve aqui. Conseguimos essa vitória por causa de dois votos. É uma
vitória, sim, da gente que faz política, depois de sermos majoritários
naquela cidade por três legislaturas. Estamos fazendo o nosso papel.
Cabe ao eleitor, ao telespectador da TV Assembléia, também fazer o
seu papel. Criamos a TV Assembléia, que irá para canal aberto. Estão
tentando fechar a TV Assembléia em alguns Municípios, porque é
uma TV pirata, mas estamos acertando a situação dela. Somos
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piratas em algumas cidades, mas estamos com a força da Assembléia
e com a força deste Parlamento. Cabe ao eleitor fazer seu papel,
cobrar e lembrar-se daquele em quem votou. Eleitor sério é aquele
que não esquece em que Deputado votou na última eleição, liga para
ele e cobra. Meu eleitor, há 20 anos, vem fazendo isso. Por isso
estamos em nosso sexto mandato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era
isso o que eu queria relatar. Agradeço também o convívio fraterno,
que, ao longo desse tempo, aprendemos a ter com os companheiros
desta Casa. Muitos pensam que, durante o recesso, o Deputado pára
de trabalhar. Você, eleitor e telespectador, precisa saber que os
Deputados saem de recesso apenas de suas atividades na Casa, mas
que seus gabinetes continuam abertos. Eles viajam para as bases,
para cumprir seus compromissos. Isso tem de ficar bem claro para
todos. O eleitor tem de entender o que é ser Deputado e trabalhar
para a população. Nos próximos dias, as atividades parlamentares
estarão suspensas, mas os Deputados estarão em suas bases,
acompanhando o dia-a-dia de suas cidades.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 2.620/2008, da Mesa da Assembléia, que altera os arts.
4º e 5º da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de
Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa,
dispõe sobre a atualização dos débitos oriundos da celebração de
transação judicial e acordo extrajudicial de que tratam a Resolução nº
5.216, de 12/8/2004, e o art. 5º, da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007,
e dá outras providências (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nºs
991/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo
a fazer reverter ao Município de Gonzaga o imóvel que menciona;
1.945/2007, do Deputado Lafayette de Andrada, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Rio Espera o imóvel que especifica;
1.959/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que autoriza o poder
Executivo a alienar imóveis que especifica, de propriedade do Ipsemg,
com destinação dos recursos decorrentes da alienação à área de
saúde desse Instituto; 2.028/2008, do Deputado Gustavo Valadares,
que altera o art. 2º da Lei nº 14.601, de 23/1/2003, que autoriza o
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Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté imóvel para a
construção de ginásio poliesportivo; 2.041/2008, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bias
Fortes o imóvel que especifica; 2.042/2008, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Entre-Rios de
Minas o imóvel que especifica; 2.043/2008, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de
Minas o imóvel que especifica; 2.044/2008, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o
imóvel que especifica; 2.047/2008, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de
Minas o imóvel que especifica; 2.256/2008, do Deputado Doutor
Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica; 2.395/2008, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação
Educacional Lucas Machado - Feluma - o imóvel que especifica; e
2.450/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o DER-MG a
doar ao Município de Passa-Tempo o imóvel que especifica (À
sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar nº 42/2008, do Governador do Estado, que altera
dispositivo da Lei Complementar nº 71, de 30/7/2003, que institui a
avaliação periódica de desempenho individual, disciplina a perda de
cargo público da função pública por insuficiência de desempenho do
servidor público estável e do detentor de função pública na
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo. Em discussão, o parecer.

O Deputado Antônio Júlio - Para discutir, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - De conformidade com o art. 270 do Regimento

Interno, a discussão limitar-se-á aos termos da redação e nela só
poderá tomar parte, uma vez e por 10 minutos, o autor da emenda, o
relator da Comissão de Redação e os Líderes. O relator da matéria foi
o Deputado Gilberto Abramo. V. Exa. poderá encaminhar a votação.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

encerre de plano a reunião, por falta de quórum para continuarmos
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votando essas matérias importantes, que agora estão recebendo
redação final.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria que V.
Exa. suspendesse a reunião por 5 minutos, para acordo de
Lideranças. Temos de acertar alguns pontos.

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.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 2.587/2008, da Mesa da Assembléia, que altera o art. 1º
da Resolução nº 5.195, de 4/7/2000 (À promulgação.); do Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007, do Tribunal de Justiça, que altera a Lei
Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a
divisão judiciária do Estado de Minas Gerais; e dos Projetos de Lei nº
17/2007, do Deputado Eros Biondini, que determina a impressão do
quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite dos
tipos C e B; e 532/2007, do Deputado Carlin Moura, que institui a
bolsa-atleta no âmbito do Estado de Minas Gerais (À sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 725/2007, do Deputado Doutor
Viana, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2/10/92,
que declara de preservação permanente, de interesse comum e imune
de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro e dá outras
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. À sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.386/2007, do Deputado Fahim Sawan, que
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autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Conquista
o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- 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 1.479/2007, do Deputado Neider Moreira, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Cláudio os imóveis que especifica;
1.609/2007, do Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Comendador Gomes o imóvel que especifica;
2.045/2008, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel que
especifica; 2.098/2008, do Governador do Estado, que altera
dispositivo da Lei nº 10.366, de 28/12/90; 2.317/2008, do Governador
do Estado, que altera o “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de
28/8/85; 2.431/2008, do Governador do Estado, que altera as Leis nºs
13.085, de 31/12/98; 14.695, de 30/7/2003; 15.302, de 10/8/2004;
15.304, de 11/8/2004; 15.961, de 30/12/2005; e 16.190, de 22/6/2006;
e 2.392/2008, do Governador do Estado, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária (À sanção.).

Declarações de Voto
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente Doutor Viana, nesta

oportunidade, faremos alguns breves comentários. Em primeiro lugar,
cumprimento o ilustre e competente relator da LDO pelo seu parecer,
que na realidade foi consenso de todos os parlamentares. Durante
todos esses dias, tivemos a oportunidade de apresentar as nossas
emendas, de nos debruçar sobre todas, buscando sempre o
consenso. Quero também fazer referência ao nosso relator do projeto
do Tribunal de Justiça, Deputado Elmiro Nascimento, que teve
participação fundamental na condução de todo esse processo. Ontem
participamos da Comissão de Administração Pública, em que votamos
o seu parecer, que hoje foi aprovado por todos nós. Isso mostrou a
grande capacidade de negociação do nosso relator. Apesar da
complexidade desse projeto, que há muito tempo vem sendo cobrado
desta Casa, conseguimos aprová-lo.
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Também queremos comentar sobre outro importante projeto, cuja
redação final foi aprovada agora há pouco. Trata-se da transferência
de um terreno à Feluma, na minha querida cidade natal de Lagoa
Santa, para que implante um complexo universitário de grande porte.
Isso significará para todos nós, lagoa-santenses, um avanço muito
grande. Realmente é um projeto muito importante, que significará um
marco para Lagoa Santa e inserirá o nosso Município no meio
universitário, com repercussão em todo o nosso Estado e no nosso
país. Não poderíamos deixar de registrar a participação nesse
trabalho deste Deputado e do Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa, que, desde o início, abraçou essa causa. Com
a ajuda dos nossos pares, conseguimos aprovar esse projeto do
Governador do Estado, que transfere essa área, muito bem localizada,
à Feluma, para a implantação desse complexo universitário.
Cumprimentamos a Feluma na pessoa do seu Presidente, Dr.
Wagner; e, na pessoa do Dr. José Maurício, todos os seus membros,
que estiveram aqui, acompanhando o desenrolar do projeto, que,
graças a Deus, hoje foi aprovado. Isso demonstra, mais uma vez, a
visão do Governador Aécio Neves. Hoje Lagoa Santa tem todas as
condições de sediar essa importante instituição. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos no último dia dos trabalhos da Assembléia Legislativa deste
primeiro semestre, e quero parabenizar o eminente Deputado Alberto
Pinto Coelho, que, de maneira sempre serena e inteligente, tem
conduzido os trabalhos do Poder Legislativo. É um Poder em que são
discutidos os grandes temas do Estado e, por conseguinte, motivo e
foco de grandes interesses de lado a lado. O nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, tem sido sempre muito sereno, um
grande conciliador. Gostaria de ressaltar e agradecer aos Deputados
a aprovação do projeto de lei de nossa autoria que doa terreno do
Estado ao Município de Rio Espera, para construção de um posto de
saúde. O projeto foi concluído pelo Prefeito e já foi encaminhado. O
governo do Estado já assegurou recurso para a construção do posto,
por emenda de minha autoria. Estava faltando apenas o terreno, o
local necessário pertence ao Estado. A Assembléia Legislativa
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aprovou o projeto que doa o terreno ao Município de Rio Espera,
possibilitando a construção de mais um posto de saúde, no valor de
R$80.000,00.

Sr. Presidente, quero também parabenizar a Casa como um todo,
principalmente ao relator, Deputado Elmiro Nascimento, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 26, que conseguiu grandes avanços
na nova Lei de Administração Judiciária. Para se ter uma idéia, várias
cidades-pólo de Minas Gerais, várias comarcas foram elevadas a
entrância especial. Eu me rejubilo, juntamente com toda a população,
com Barbacena e com a Zona da Mata. Por esse projeto, Barbacena
foi elevada a entrância especial, sendo criados mais dois cargos de
Juiz na comarca. Rejubilamo-nos também com os Deputados pela
criação de dez cargos de Juiz na Comarca de Juiz de Fora. São
avanços importantes que melhoram a prestação jurisdicional ao povo
de Minas Gerais. Grandes avanços foram obtidos. Em Barbacena
serão criados mais cartórios graças à lei aprovada nesta Casa.

Sr. Presidente, gostaríamos de parabenizar a Assembléia Legislativa
e o nosso Presidente Deputado Doutor Viana, que também vem
conduzindo os trabalhos da Casa de maneira apaziguadora, serena,
inteligente, e também aos Deputados que se esmeraram, cada um
lutando a favor da sua base, da sua cidade, o que mostra que o
Legislativo de Minas Gerais é um Poder ativo e está trabalhando em
prol do engrandecimento do nosso povo. Queremos também
agradecer ao Governador Aécio Neves essa excelente administração
que vem realizando, colocando Minas Gerais acima dos outros
Estados em todos os patamares, seja na indústria, seja no comércio,
seja na geração de emprego, renda, agricultura, importação. Minas
Gerais cresce o dobro da média nacional. Era o que tínhamos a dizer,
Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2008

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO

REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008

Às 18 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por
indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Lafayette de
Andrada, Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado Agostinho
Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV) e Paulo Cesar
(substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da
Liderança do PDT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária; a Deputada Maria Lúcia Mendonça e os Deputados
Délio Malheiros, Lafayette de Andrada e Paulo Cesar, membros da
Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do art. 204
do Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que
está aberto até o dia 16/6/2008 o prazo para recebimento de emendas
ao Projeto de Lei nº 2.392/2008 - LDO. 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 2.359/2008 (relator: Deputado Zé Maia).
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, 15 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - André Quintão - Sebastião Helvécio - Fahim
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Sawan.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matérias constantes na pauta, pareceres de redação final e
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício nº 260/2008, da Sra. Valéria Simenov Thomé,
Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, publicado no “Diário do Legislativo” de
(3/7/2008); e de convite da Superintendência Regional do Incra
dirigido aos membros da Comissão, para participarem da inauguração
do 4º pavimento do edifício-sede da entidade em Minas Gerais, a ser
realizada no dia 10/7/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Resolução nºs 2.207/2008, no 2º turno (Deputado
Chico Uejo); 2.211/2008, no 2º turno (Deputado Antônio Carlos
Arantes), e 2.473/2008, no 1º turno (Deputado Chico Uejo); Projetos
de Lei nºs 2.425/2008, em turno único (Deputado Antônio Carlos
Arantes); e 2.481/2008, em turno único (Deputado Chico Uejo).
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, na forma do projeto de resolução que
apresenta, em turno único, da Mensagem nº 232/2008 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
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Projetos de Lei nºs 2.421 e 2.422/2008 (relator: Deputado Antônio
Carlos Arantes); e 2.424 e 2.426/2008 (relator: Deputado Chico Uejo).
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.357 e 2.364/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2008

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Sebastião Helvécio, 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. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.927/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Registra-se
a presença do Deputado Adalclever Lopes. 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 2.675/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento
Rodrigues (3), em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência
pública para debater as causas e circunstâncias do incêndio ocorrido
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durante motim na Cadeia Pública Juca do Aníbal, em Arcos; e para
discutir sobre investigações de denúncias feitas pelo Cabo PM Daniel
Soares Ferreira Chiode Perpétuo, sobre desmonte de carros; seja
realizada audiência pública conjunta desta Comissão com a de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, para discutirem sobre os serviços
prestados pelos cemitérios sob concessão ou particulares, com ênfase
na responsabilidade pela segurança dos usuários, bem como o regime
de plantão dos cartórios de registro civil de pessoas naturais e a
legislação vigente sobre o tema. Fixado novo horário das reuniões
ordinárias desta Comissão para às terças-feiras, às 14h30min.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Adalclever

Lopes.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Cecília Ferramenta e Ana Maria Resende (substituindo esta ao
Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do BSD) e os
Deputados Vanderlei Miranda e Bráulio Braz, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento 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 matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
2.676/2008 . Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Cecília
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Ferramenta, em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão, com o objetivo de conhecer e debater o novo plano de
expansão da Usiminas, em especial a construção de nova unidade em
Santana do Paraíso, na Região Metropolitana do Vale do Aço.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2008
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, 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 pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a obter informações sobre a presença excessiva de
produtos industrializados na feira de Arte e Artesanato da Avenida
Afonso Pena e comunica o recebimento de ofício do Secretário de
Administração Regional Municipal Centro-Sul, Fernando Viana Cabral,
informando que será representado nesta reunião pelos Srs. William
Rodrigues Nogueira, Gerente Regional de Regulação Urbana, e
Cristino Sebastião de Oliveira Necto, Gerente Regional de Feiras
Permanentes. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Major PM Luiz Francisco Filho, Comandante da 4ª
Companhia Especial do 1º Batalhão da PMMG, representando o Sr.
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa
Social; Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor; William Rodrigues Nogueira, Gerente Regional de
Regulação Urbana, e Cristino Sebastião de Oliveira Necto, Gerente
Regional de Feiras Permanentes; Stael Christian Riani Freire,
Coordenadora do Procon Municipal de Belo Horizonte; Alan Vinícius
Jorge, Coordenador da Asseap, representando o Sr. Willian dos
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Santos Pinto, Presidente da Associação de Expositores da Feira de
Arte e Artesanato - Asseap; Odilon Higino de Carvalho Morgado,
Presidente da Associação de Expositores da Feira de Arte e
Artesanato da Avenida Afonso Pena - Assefaap; Lincoln da Silva
Amaral, Advogado da Associação dos Montadores e Guardadores de
Barraca da Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, e
Apolo Costa, Presidente da Federação Mineira dos Expositores da
Feira de Arte e Artesanato e Manufaturados - Femeart -, que são
convidados a tomar assento à mesa. Neste momento, registra-se a
presença dos Deputados Antônio Júlio e Célio Moreira. 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 das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - João Leite - Adalclever Lopes.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2008
Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Zé Maia,
por indicação da Liderança do BSD), Domingos Sávio (substituindo o
Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD),
Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por
indicação da Liderança do DEM) e Inácio Franco (substituindo o
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do
BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Gláucia Brandão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ademir Lucas, 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
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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. Suspende-se a reunião. Às 14h47min, são
reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Carlos
Pimenta, Gustavo Valadares, João Leite e Paulo Guedes. O
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, retira a matéria constante na
pauta, por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Antônio Júlio - Sebastião

Helvécio - Lafayette de Andrada.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão 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. Cleves Alves
Machado, da União de Negros pela Igualdade, e Djalma Bastos de
Morais, Presidente da Cemig (20/6/2008); Orlando Adão de Carvalho,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (26/6/2008); e Fabrício
Torres Sampaio (10/7/2008). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento do
Deputado André Quintão, em que solicita à Secretaria de Transporte e
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Obras Públicas e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-
MG - tomada de providências para a execução, em caráter de
urgência, do asfaltamento do trevo da BR-251 até o Município de
Fruta do Leite, dentro do programa Proacesso, que tem por objetivo
ligar, por asfaltamento, todos os Municípios sem acesso ainda
pavimentado a uma rodovia asfaltada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados João Leite e Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Propostas de Emenda à Constituição nºs 11 e 40/2007
(Deputado Fábio Avelar); Projeto de Resolução nº 2.150/2008 e
Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 (Deputado João Leite).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 11 e 40/2007 (relator: Deputado Fábio
Avelar); Projeto de Resolução nº 2.150/2008 e Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007 (relator: Deputado João Leite). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas
reuniões extraordinárias de terça-feira, às 9h30min e às 14h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Domingos Sávio, Adalclever Lopes (substituindo
este ao Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do
PMDB ) e Durval Ângelo (substituindo o Deputado André Quintão, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da
reunião 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
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência informa que fez retirar da pauta da reunião os
Projetos de Lei nºs 2.098 e 2.317/2008, por falta de pressupostos
regimentais. O Presidente determina seja feita a distribuição de
avulsos do parecer do relator, Deputado Elmiro Nascimento, que
conclui pela rejeição das Emendas nºs 49, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 63,
65 a 68, 71, 72, 74, 75 a 83, 87 a 92, 97, 103 a 105, 107 a 110, 116,
120, 124 e 127 e pela aprovação das Emendas nºs 46, 47, 48, 50, 51,
53, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 73, 84, 85, 86, 93 a 96, 98 a 102, 106,
111 a 115, 117 a 119, 121 a 123, 125 e 126 e da Subemenda nº 1 à
Emenda nº 24, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, na forma do Substitutivo nº 2, apresentada pela
Comissão, ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007. 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 extraordinária, em 14/7/2008, às 15 horas, para apreciar o
parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio - Ademir Lucas -

Inácio Franco - Délio Malheiros - Durval Ângelo - Antônio Júlio.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio, Inácio Franco,
Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros (substituindo este
ao Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS) e
Durval Ângelo (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados
Antônio Carlos Arantes, Célio Moreira, Sargento Rodrigues,
Adalclever Lopes, Padre João, Zé Maia, Eros Biondini, Delvito Alves e
Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Anunciada a discussão
do parecer sobre emendas ao Projeto de Lei Complementar nº
26/2007, este é submetido a votação. É aprovado requerimento do
Deputado Adalclever Lopes em que solicita seja adiada a votação da
referida matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 15, às
11 horas, para apreciar o parecer sobre emendas ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas -

Domingos Sávio.
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2008

Às 19h30min, comparece na Sala das Comissões o Deputado
Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, mudanças ocorridas na
prática pedagógica da rede pública de ensino, que tem enfatizado, em
sala de aula, questões relativas aos direitos humanos; e realizar o
lançamento do livro "Resgatando os Valores da Escola Pública", de
Maria Luciene. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir a Sra. Maria Luciene, escritora e professora de Português na
Escola Estadual Três Poderes; os Srs. Alber Fernandes, Diretor dessa
Escola; Tiago de Castro, professor de História na Escola Estadual
Álvaro Salles; José Juvenal da Cruz Filho, ex-Diretor da Escola
Estadual São Rafael, e Sílvio Cerceau, escritor e editor, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Durval
Ângelo, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio, Inácio Franco,
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Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Luiz Humberto
Carneiro, Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado Chico Uejo,
por indicação da Liderança do BPS) e Durval Ângelo (substituindo o
Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Ana Maria Resende e os Deputados João Leite, Sargento
Rodrigues, Adalclever Lopes, Padre João, Weliton Prado, Zé Maia e
Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado 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. 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 Presidência
suspende a reunião por uma hora, para entendimento entre os
membros da Comissão. Reabertos os trabalhos, a Presidência informa
que, na fase de discussão do parecer, são recebidas as seguintes
propostas de emenda, cujos autores são os Deputados citados a
seguir: Propostas de Emendas nºs 1, João Leite, 2, Padre João, 4 e
39, Elisa Costa, 5, Ana Maria Resende, 6, Sebastão Helvécio, 7, 8 e
17, Carlin Moura, 9, 12, 13, 15 e 16, Lafayette de Andrada e Durval
Ângelo, 11, Cecília Ferramenta, 14, Adalclever Lopes, 18, 19 e 21,
Délio Malheiros, 20, 23, 24 e 28, Dalmo Ribeiro Silva, 22, Domingos
Sávio, 25, Domingos Sávio e Durval Ângelo, 26, Zé Maia, 27 e 35,
Antônio Carlos Arantes, 29, Sargento Rodrigues, 30, Célio Moreira,
31, Antônio Júlio, 32, Ivair Nogueira, 33, Agostinho Patrús Filho, 34,
Lafayette de Andrada, 36 a 38, Antônio Júlio, são e 40, dos Deputados
Lafayette de Andrada, Durval Ângelo, Elmiro Nascimento e Domingos
Sávio. Encerrada a discussão do parecer, a Presidência defere
requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando votação
destacada da Proposta de Emenda nº 14. Submetido a votação, é
aprovado o parecer, salvo propostas de emenda e destaque.
Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são aprovadas as
Propostas de Emenda nºs 9, 10, 12, 13, 18, 20 a 24, 28 a 35, 36, 37,
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39 e 40. São rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 7, 8, 11, 15 a 17,
19, 25, 26, 27 e 38. Submetida a votação, é aprovada a Proposta de
Emenda nº 14, destacada. É aprovada a nova redação do parecer,
que conclui pela rejeição das Emendas nºs 49, 52, 54, 56, 57, 60, 61,
63, 65 a 68, 71, 72, 74 a 83, 87 a 92, 97, 103 a 105, 107 a 110, 116,
120 e 127; e pela aprovação das Emendas nºs 46 a 48, 50, 51, 53, 55,
58, 59, 62, 64, 69, 70, 73, 84 a 86, 93 a 96, 98 a 102, 106, 111 a 115,
117 a 119, 121 a 124, 125 e 126 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº
24, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, na forma
do Substitutivo nº 2, apresentado por esta Comissão (relator:
Deputado Elmiro Nascimento). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Domingos Sávio.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ademir Lucas e Lafayette de Andrada (substituindo
este ao Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do
BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 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
Complementar nº 28/2007, no 2º turno, é retirado da pauta, por falta
de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
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Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Padre João, em que solicita seja enviado ofício ao
Governador do Estado para que seja viabilizada a constituição de
grupo de trabalho envolvendo as Prefeituras de Belo Horizonte e
Sabará, o governo estadual e, ainda, dois representantes das
comunidades afetadas, para agilizar a implementação do Projeto de
Transposição da Linha Férrea Centro-Atlântica-Vale. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, amanhã, 16/7, às 9h45min, com a finalidade de
apreciar o Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei Complementar nº
28/2007, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Sargento Rodrigues, Sebastião
Costa e Délio Malheiros, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.575/2008 (Deputado
Gilberto Abramo); 2.583 e 2.586/2008 (Deputado Sebastião Costa);
2.580 e 2.584/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.574, 2.576, 2.578 e
2.585/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.577/2008 (Deputado
Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos
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Projetos de Lei nºs 2.569/2008 (relator: Deputado Delvito Alves) e
2.571/2008 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de
redistribuição); pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 2.163/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves); e pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 327 e
1.349/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, sendo este último em
virtude de redistribuição); 900/2007 (relator: Deputado Délio
Malheiros); 1.985 e 2.242/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.122, 2.123/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os pareceres sobre os Projetos de Lei
nºs 1.983/2008, no 1º turno (relator: Deputado Delvito Alves), e
2.342/2008, no 1º turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição), deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores. Os
Projetos de Lei nºs 540 e 899/2007 e 2.321/2008 (relator: Sargento
Rodrigues) são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
relator; o Projeto de Lei nº 1.783/2007 é retirado de pauta, atendendo-
se a requerimento do relator, Deputado Sebastião Costa. O Projeto de
Lei nº 2.333/2008 é retirado de pauta em atenção ao requerimento do
relator, Deputado Delvito Alves. O Projeto de Lei nº 1.784/2007 é
convertido em diligência às Secretarias de Estado de Saúde e de
Planejamento e Gestão, atendendo-se a requerimento do relator,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Os Projetos de Lei nºs 2.432, 2.445,
2.524, 2.561, 2.563, 2.564, 2.573, 2.575, 2.576, no 1º turno, e 2.548,
2.551, 2.552, 2.555, 2.560, 2.565 e 2.580, em turno único, constantes
na pauta, deixam de ser apreciados tendo-se em vista encerramento
da reunião por falta de quórum. 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 às 17 horas deste mesmo dia (17/7/2008), com a finalidade
de apreciar a matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 19h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 12/7/2008:
cartão do Sr. Antônio Carlos de Andrada, Corregedor do Tribunal de
Contas do Estado. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 536/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de redistribuição), e
2.317/2008 na forma do Substitutivo nº 1, e pela rejeição das
Emendas nºs 2, da Comissão e Administração Pública, e 3, da
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). Registra-se a presença do Deputado
Jayro Lessa. O Projeto de Lei nº 373/2008 é convertido em diligência
ao DER-MG, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio,
aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei nºs 593 e 1.888/2007 e
2.164/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Antônio Júlio, o primeiro, e os demais a requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio, aprovados pela Comissão. Suspende-
se a reunião. Às 19h38min são reabertos os trabalhos com a presença
da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Zé Maia, Antônio Júlio e
Lafayette de Andrada. Os Projetos de Lei nºs 2.267, 2.268, 2.298 a
2.301, 2.431 e 2.455/2008 são retirados da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos
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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, 16 de julho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Gilberto Abramo - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada.
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