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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio e
Gilberto Abramo (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por
indicação do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Carlin Moura e Vanderlei
Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 2.588/2008, no 1º turno (Deputado Sebastião
Helvécio). 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
dos Deputados Antônio Júlio e Sebastião Helvécio. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.431/2008 na forma do vencido no 1º turno com a Emenda
nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). O Deputado Jayro
Lessa se retira da reunião. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
2.298/2008, no 2º turno, e 1.888/2007 e 2.164/2008 deixam de ser
apreciados, em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Antônio Júlio e Zé Maia. O Projeto
de Lei Complementar nº 36/2007 e os Projetos de Lei nºs 593/2007,
2.267, 2.268, 2.999 a 2.301 e 2.455/2008 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem
pressupostos regimentais, e os Projetos de Lei nºs 373 e 536/2007,
por terem sido apreciados em reunião anterior. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente
designa o Deputado Sebastião Helvécio para emitir parecer sobre os
Requerimentos nºs 2.715, 2.716 e 2.719/2008. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinária, na
mesma data, às 17 e 19 horas, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa - Antônio Júlio - Sebastião

Helvécio - Lafayette de Andrada.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 16/7/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.978 e 2.475/2008,
(Deputado Gilberto Abramo) e 2.258/2008 (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 1.978 e 2.475/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.258/2008
(relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões
extraordinárias em 17/7/2008, às 9h30min e às 14h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Vanderlei

Jangrossi.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2008

ATA
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 17/7/2008

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos em que se solicita sejam encaminhados pedidos de
providências dos Deputados Luiz Tadeu Leite, João Leite e Durval
Ângelo, ao Secretário de Estado de Defesa Social, viabilizando a
participação da Defensoria Pública da Comarca de Ipatinga no
Programa Fica Vivo; ao Presidente do Tribunal de Justiça sobre a
criação de uma Vara exclusiva de Infância e Juventude na Comarca
de Ipatinga; ao Juiz da Comarca de Açucena pedindo maior
celeridade na tramitação do Processo nº 000507022101-4; Durval
Ângelo, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Defesa do Patrimônio Público quanto à denúncia de prática de
nepotismo nas contratações efetuadas atualmente pela Fhemig;
pedido de informações à Fhemig sobre o número de funcionários
contratados e o de servidores concursados, a relação de funcionários
demitidos e a relação de funcionários contratados em 2008; seja
realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos
sobre possíveis danos ambientais decorrentes da poluição emitida
pela empresa Serquip, bem como violação de direitos humanos nessa
empresa; seja realizada reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Saúde, com o objetivo de avaliar as providências
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tomadas quanto ao tratamento da hipertensão pulmonar, pela
Secretaria de Estado de Saúde; Luiz Tadeu Leite e João Leite,
solicitando visita da Comissão à diretoria da MGS, para tratar de
denúncias apresentadas sobre as condições de trabalho no local e
sobre possível ocorrência de perseguição a trabalhadores em razão
de sua mobilização pela melhoria do trabalho, e solicitando ainda que
a Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social seja convidada
para participar da visita. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 agosto de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Domingos Sávio - Gustavo Valadares -

Alencar da Silveira Jr.

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

2.444/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Esporte Clube Branca Estrela,
com sede no Município de Ubá.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.444/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Esporte Clube Branca Estrela, com sede no Município de Ubá, que
tem como finalidade precípua a difusão de atividades sociais,
desportivas, culturais e filantrópicas.

As suas ações têm por objetivo a promoção humana e a melhor
convivência entre os seus associados e a comunidade.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.444/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2008

ATA
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio 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 matérias constantes 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. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 2.573/2008 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 2.575/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e
2.576/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.524/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo,
redistribuído). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.445/2008, no 1º
turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), deixa de ser apreciado
em virtude de prorrogação de prazo, solicitada pelo respectivo relator.
Os Projetos de Lei nºs 2.432/2008 (relator: Dalmo Ribeiro Silva),
2.563/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 2.564/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo) são convertidos em diligência à Secretaria
de Estado de Fazenda, atendendo-se a requerimento dos respectivos
relatores; o Projeto de Lei nº 2.561/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues) é convertido em diligência ao autor, à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão e à Prefeitura Municipal de Desterro de
Entre-Rios, a requerimento do relator. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 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 2.548/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 2.552 e
2.560/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa), 2.555/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio), 2.565/2008 (relator: Deputado Gilberto
Abramo) e 2.580/2008 (relator: Deputado Delvito Alves); e pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, do
Projeto de Lei nº 2.551/2008, em turno único (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor
os Projetos de Lei nºs 2.550, 2.553 e 2.554/2008. 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, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Hely Tarqüínio.
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.407/2008
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Perseguidos Políticos do
Brasil - ASPERPB -, com sede no Município de Belo Horizonte.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
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 2.407/2008 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil, com sede no Município
de Belo Horizonte, que tem como finalidade defender os direitos de seus
associados, especialmente os relacionados com indenização e
aposentadoria.

Além disso, busca a melhoria de sua qualidade de vida por meio de
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promoções culturais, sociais e econômicas.
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 2.407/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Luiz Tadeu Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.528/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Wanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Poços de Caldas Futebol Clube,
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 2.528/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Poços de Caldas Futebol Clube, que tem como finalidade precípua
proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, principalmente o
futebol.

Para a consecução de seus objetivos, compete em todas as
modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o
futebol feminino, promove reuniões de caráter social e cultural.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da
cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.

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

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

nº 2.528/2008 em turno único.
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Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.581/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Organização
Sócio Cultural Brasileira - OSCB -, com sede no Município de
Uberlândia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 3/7/2008, 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 2.581/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Organização Sócio Cultural Brasileira, com sede no Município de
Uberlândia.

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 e tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 23 de seu estatuto determina que
todos os cargos de direção serão exercidos gratuitamente; e o art. 52
dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho
Nacional ou Municipal de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.581/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely
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Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.582/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Hospital Margarida de João Monlevade, com sede nesse Município.

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 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.582/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Amigos do Hospital Margarida de João
Monlevade.

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. 2º, alínea “a”,
que ela não remunera os cargos de sua direção; e, no parágrafo único
do art. 20, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado à entidade que estiver como
mantenedora do Hospital Margarida.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá
nova redação ao art. 1º do projeto, com o objetivo de adequar o nome
da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto e identificar
o Município de sua sede.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.582/2008 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Amigos do Hospital Margarida, com sede no Município de João
Monlevade.”.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.584/2008
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 o Conselho de Arte de
Sabará - CAS -, com sede nesse Município.

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 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.584/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Conselho de Arte 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 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. 4º, que ela
não remunera seus Diretores, Conselheiros, associados ou
instituidores; e, no art. 31, que, em caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere do Município.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.584/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.601/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Cruzeiro da Fortaleza, com sede
nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 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 2.601/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Cruzeiro
da Fortaleza.

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 § 2º do art. 14 do seu estatuto determina
que o exercício das atividades dos membros dos órgãos diretivos não
será remunerado, e o parágrafo único do art. 46 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em
benefício de entidades congêneres, com personalidade jurídica, e



14

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 2.601/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.597/2008
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 10/7/2008,
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 2.597/2008 tem como finalidade aprovar

a alienação de seis lotes de terras devolutas situados nos Municípios
de Indaiabira, 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 a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; a alienação ou 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 concessão de terra devoluta rural
com área de até 250ha, desde que precedidas de ação judicial
discriminatória e atendidos os requisitos pertinentes.
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Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a
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 fundamento 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
encontram-se em estreita conformidade com o que dispõe a legislação
vigente e, portanto, não há impedimento a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
2.597/2008 nos termos apresentados.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.614/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 249/2008, 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 Ibiá os imóveis que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/7/2008 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.614/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Ibiá oito imóveis, situados nesse Município, dos quais os
descritos nos incisos II, III, IV e VIII foram doados ao Estado por
particulares e os demais pelo próprio Município.

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, e que, no art. 17,
impõe, além da referida autorização, a necessidade de existência de
interesse público devidamente justificado. Essa exigência está
plenamente atendida, uma vez que o parágrafo único do art. 1º do
projeto determina que os imóveis serão destinados ao uso da
Prefeitura Municipal para fins educacionais, atendendo à demanda
daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que tais 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 finalidade estabelecida.

Embora não haja óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto,
cumpre-nos apresentar o Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste
parecer, com o fim de adequar o seu texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.614/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibiá 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

Ibiá os seguintes imóveis, situados nesse Município:
I - terreno com área aproximada de 2.000m² (dois mil metros

quadrados), localizado na Praça São Pedro, Vila de Ibiá, registrado
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sob o nº 5.868, a fls. 87 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araxá;

II - terreno com área de 10.001m² (dez mil e um metros quadrados),
localizado na Fazenda Morro Alto, Distrito de Tobati, registrado sob o
nº 4.344, a fls. 21 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ibiá;

III - terreno edificado, localizado no povoado de São João, registrado
sob o nº 4.148, a fls. 60 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araxá;

IV - terreno com área de 10.080m² (dez mil e oitenta metros
quadrados), localizado na Fazenda do Bugiu, Distrito de Tobati,
registrado sob o nº 3.868, a fls. 233 do Livro 3-C, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá;

V - terreno com área de 2.350m² (dois mil trezentos e cinqüenta
metros quadrados), localizado na Rua 113, Bairro São João,
registrado sob o nº 11.594, a fls. 220 do Livro 3-H, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá;

VI - terreno com área de 1.922m² (mil novecentos e vinte e dois
metros quadrados), localizado na Rua 20, Bairro Santa Cruz,
registrado sob o nº 4.140, a fls. 240 do Livro 2-N, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá;

VII - terreno com área de 2.010m² (dois mil e dez metros
quadrados), localizado no Bairro São João, registrado sob o nº 9.231,
a fls. 80 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Ibiá;

VIII - terreno com área de 4.082,7m² (quatro mil e oitenta e dois
vírgula sete metros quadrados), localizado na Rua 54, registrado sob
o nº 16.312, a fls. 153 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ibiá.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo serão
destinados a prestação de serviços educacionais.

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 de acordo com a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 257, 258, 259 e
260/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.640 e 2.641/2008,
substitutivo ao Projeto de Lei n° 1.888/2007 e veto  parcial à
Proposição de Lei nº 18.590), do Governador do Estado - Ofício nº
4/2008 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.642/2008), do Presidente
do Tribunal de Justiça - Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.643 a 2.655/2008
- Requerimentos nºs 2.743 a 2.757/2008 - Requerimentos sem
número dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Délio Malheiros e
outros, Fábio Avelar e outros e Vanderlei Miranda e outros - Oradores
Inscritos: Discursos do Deputado Carlin Moura, da Deputada Elisa
Costa e dos Deputados Domingos Sávio, Paulo Guedes e Almir
Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Délio Malheiros
e outros, Fábio Avelar e outros, e Vanderlei Miranda e outros;
deferimento - Inexistência de quórum para votação - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;
discurso do Deputado Almir Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
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Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 257/2008*
Belo Horizonte, 14 de julho de 2008.
Excelentíssimo 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 Arceburgo.

A liberação patrimonial de que trata o projeto atenderá a solicitação
da Administração Municipal no sentido da regularização de habitações
populares que já foram construídas naquela área em atendimento às
diretrizes do Programa Comunitário de Habitação Popular – PRÓ-
HABITAÇÃO. Instituído pelo Decreto nº 29.163, de 26 de dezembro de
1988, o PRÓ-HABITAÇÃO tinha por finalidade propiciar a construção
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de moradia para a população economicamente carente do Estado.
A autorização ora solicitada faz-se necessária, tendo em vista o

disposto no § 5º do art. 18 da Constituição do Estado.
São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a

submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.640/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Arceburgo imóvel situado no lugar denominado “Sítio Quinta da Boa
Vista”, no Município de Arceburgo, constituído pela área de 14h, 81a,
91c (quatorze hectares, oitenta e um ares e noventa e um centiares),
registrado sob a Matrícula nº 15.751, livro 2CG de Registro Geral, fls.
97, em 13 de maio de 2008, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Santo de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina a fins
habitacionais.

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.”
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Carlos Mosconi. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.592/2008
nos termos do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 258/2008*

Belo Horizonte, 28 de julho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$57.098.000,00 (cinqüenta e
sete milhões noventa e oito mil reais) em favor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, medida só viável
mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais previstos para o exercício de 2008.

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.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 28 de julho de 2008.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de
R$57.098.000,00 (cinqüenta e sete milhões noventa e oito mil reais)
em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais previstas para o exercício de 2008.

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$32.408.000,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e oito
mil reais);

II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$1.690.000,00 (hum milhão seiscentos e noventa mil reais);

IV - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais);
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Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por aporte o
orçamento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de
estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.641/2008

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado de Minas Gerais, em favor da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotação orçamentária da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais no valor de R$57.098.000,00 (cinqüenta e
sete milhões noventa e oito mil reais), para atender despesas com
pessoal e encargos sociais.

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao disposto no
art. 1º são provenientes de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$32.408.000,00 (trinta e dois milhões quatrocentos e oito mil
reais);

II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais); e

IV - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Art. 3º - A implementação desta Lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 204 do

Regimento Interno.)
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* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 259/2008*

Belo Horizonte, 1º de agosto de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No âmbito 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 substitutivo ao Projeto de Lei nº
1.888/2007, de iniciativa governamental, que diz de serem alterados
dispositivos da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005.

O substitutivo ora apresentado – ao dispor sobre o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO – constitui
aprimoramento da proposta original, com vistas a adequar a legislação
em vigor à realidade ambiental e à preservação dos recursos hídricos.
É fruto do trabalho conjunto das Secretarias de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento, Fazenda e Planejamento e Gestão,
contendo inovações relevantes em relação à lei atual, tais como:
inclusão de organizações de ensino e pesquisa entre os beneficiários
do FHIDRO; alteração dos percentuais para aplicação de recursos nas
modalidades reembolsável e não reembolsável; utilização dos
recursos do Fundo em projetos sobre resíduos sólidos urbanos;
instituição do órgão executor, que será a SEMAD; utilização de
eventual superávit do Fundo para amparar Unidades de Conservação;
e atribuição ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM - das
funções da Secretaria Executiva do Fundo.

São esses, Senhor Presidente, alguns dos ponderáveis argumentos
que nos levam a aprimorar a proposta original, na certeza de que esse
Legislativo – sempre atento na defesa do incomparável patrimônio
hidrográfico de Minas Gerais – irá reservar-lhe especial e prioritária
atenção.

Aécio Neves, Governador do Estado.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 1.888/2007

Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 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 – FHIDRO.



25

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a
programas e projetos que promovam a implementação dos recursos
hídricos e a racionalização de seu uso, quanto aos aspectos
qualitativos e quantitativos, inclusive aqueles correlatos à prevenção
de inundações e ao controle da erosão do solo, em consonância com
a Lei Federal nº 6.938, de 1981, com a Lei Federal nº 9.433, de 1997,
e com a Lei Estadual nº 13.199, de 1999.”.

Art. 2º - Os incisos III, IV, VII e o parágrafo único do art. 4º da Lei nº
15.910, de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
I - (...)
II - (...)
III - concessionárias de serviços públicos municipais;
IV - consórcios intermunicipais regularmente constituídos;
V - (...)
VI - (...)
VII - organizações técnicas de ensino e pesquisa.
Parágrafo único - Os beneficiários de recursos não reembolsáveis

deverão apresentar comprovação de sua contribuição para a
preservação, conservação e melhoria dos recursos naturais.”.

Art. 3º - O art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 5º - O FHIDRO, nos termos do art. 3º da Lei Estadual
Complementar nº 91, de 2006, de natureza e individualização
contábeis, terá seus recursos aplicados nas seguintes modalidades:

I - reembolsável, para elaboração de projetos, realização de
investimentos fixos e aquisição de equipamentos, em projetos ou
empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos hídricos, de
comprovada viabilidade técnica, social e ambiental, analisada pelo
Grupo Coordenador, e de comprovada viabilidade econômica e
financeira, analisada pelo agente financeiro;

II - não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria,
elaboração e implantação de projetos ou empreendimentos de
proteção e melhoria dos recursos hídricos, aprovadas pelos Comitês
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de Bacias Hidrográficas da respectiva área de influência e, na falta ou
omissão   destes,  pelo  Comitê Estadual de Recursos Hídricos -
CERH -;

III - como contrapartida financeira assumida pelo Estado em
operações de crédito ou em instrumentos de cooperação financeira
que tenham como objeto o financiamento de programas e projetos de
proteção e melhoria dos recursos hídricos.

§ 1º - Os recursos do FHIDRO serão aplicados na proporção de até
30% (trinta por cento) sob a forma reembolsável e, no mínimo, 70%
(setenta por cento) sob a forma não reembolsável.

§ 2º - Excepcionalmente, após aprovação do Grupo Coordenador,
poderão ser liberados recursos para modalidade diversa daquelas
definidas nos incisos I e II, desde que se utilize, exclusivamente, a
fonte de recursos prevista no inciso VIII do art. 3º desta lei.

§ 3º - O prazo para concessão de financiamento com recursos do
FHIDRO será de oito anos contados da data de publicação desta lei,
facultado ao Poder Executivo propor sua prorrogação, com base em
avaliação de desempenho do Fundo.

§ 4º - Na aplicação de recursos não reembolsáveis, será dada
prioridade ao financiamento de projetos que tenham por objetivo:

I - implantar os instrumentos de gestão de recursos hídricos, nos
termos da Lei nº 13.199, de 1999;

II - proteger, conservar e recuperar bacias hidrográficas.
§ 5º - O superávit financeiro do FHIDRO, apurado ao término de

cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando
autorizada sua utilização nos exercícios seguintes, inclusive em
aplicação voltada para criação e estruturação de Unidades de
Conservação Estaduais.

§ 6º - Poderão ser aplicados recursos do FHIDRO para a elaboração
de projetos que visem à destinação final de resíduos sólidos urbanos,
na forma a ser estabelecida em regulamento.

§ 7º - Fica vedada deliberação sobre a aplicação de recursos “ad
referendum” do Grupo Coordenador do FHIDRO, ressalvadas as
atribuições previstas no art. 12 desta lei.”.

Art. 4º - O art. 6º da Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 6º - Na definição das modalidades operacionais dos programas
de financiamento reembolsável, serão observadas as seguintes
condições gerais:

I - (...)
II - (...)
III - (...)
IV - (...)
V - (...)
§ 1º - Para a obtenção do financiamento previsto neste artigo, os

beneficiários deverão apresentar contrapartidas de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do valor dos investimentos a serem realizados.

§ 2º - O Grupo Coordenador do FHIDRO poderá estabelecer, por
decisão unânime, critérios distintos de financiamento, relativos a
prazo, valor e forma de amortização, respeitadas as demais condições
previstas neste artigo, nos casos de empreendimento de interesse
socioeconômico para o Estado.”.

Art. 6º - A - Na definição das modalidades operacionais específicas
dos programas de financiamento não reembolsável, serão observadas
as seguintes condições gerais:

I - prazo total de execução do projeto de, no máximo, quarenta e oito
meses;

II - apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor das despesas.

§ 1º - A definição das contrapartidas, para fins das operações de
financiamento, será objeto de regulamento.

§ 2º - As penalidades e os procedimentos a serem aplicados em
relação aos casos de inadimplemento e de irregularidades praticadas
pelos beneficiários de operações com recursos do FHIDRO serão
definidos em regulamento.”.

Art. 5º - O art. 7º da Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 7º - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD – exercerá as funções de
gestor e de agente executor do FHIDRO e de agente financeiro para
as operações com recursos não reembolsáveis, além das seguintes
atribuições:
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I - (...)
II - (...)
III - (...)
IV - (...)
V - (...)
§ 1º - As funções de agente executor atribuídas à SEMAD serão

exercidas conforme estabelecido em regulamento, observadas a Lei
Federal nº 8.666, de 1993, o Decreto Estadual nº 43.635, de 2003, o
Decreto Estadual nº 44.293, de 2006, e a Resolução Conjunta
SEPLAG e AUGE nº 5.958, de 2006..

§ 2º - Compete ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -,
órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, exercer, conforme
regulamento, as atribuições de Secretaria Executiva do FHIDRO.

§ 3º - Do total dos recursos não reembolsáveis reservados
anualmente ao FHIDRO, 1,5% (um e meio por cento) serão
destinados à Secretaria Executiva, observadas as vedações
expressas no artigo 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

Art. 6º - O art. 8º da Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8º - O agente financeiro dos recursos reembolsáveis do
FHIDRO é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG -, que terá as seguintes atribuições:

I - (...)
II - (...)
III - liberar os recursos reembolsáveis do FHIDRO, obedecendo à

regulamentação dos programas instituídos com recursos do Fundo;
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos

reembolsáveis do FHIDRO, na forma solicitada.
Parágrafo único - (...)
I - (...)
II - comissão máxima de 3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na

taxa de juros de que trata o inciso III do “caput” do art. 6º.”.
Art. 7º - O art. 9º da Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 9º - O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar
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operação de financiamento com recursos reembolsáveis do FHIDRO e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos, podendo, para tanto,
recorrer às medidas judiciais cabíveis.

§ 1º - (...)
§ 2º - (...)
§ 3º - (...)”.
Art. 8º - O art. 10 da Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 10 - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a

supervisão das atividades da SEMAD como agente financeiro de
recursos não reembolsáveis, como agente executor e como gestor do
FHIDRO, especialmente no que se refere à elaboração da proposta
orçamentária e do cronograma de receita e despesa.

§ 1º - A supervisão da SEF, tal como previsto no “caput”, estende-se
também às atividades do BDMG, em sua condição de agente
financeiro de recursos reembolsáveis do FHIDRO.

§ 2º - A SEMAD e o BDMG, no âmbito de suas respectivas
competências como agentes, ficam obrigados a apresentar relatórios
específicos à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma solicitada.”.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.888/2007. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 260/2008*

Belo Horizonte, 31 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 18.590, que 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.

Ouvido o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, assim se
manifestou:
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Razões do Veto
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sustenta que o art.

7º da proposição de lei exclui uma classe de servidores efetivos do
benefício remuneratório ali previsto, criando uma situação
discriminatória, o que fere o princípio da igualdade.

Pondera que o veto não importará em aumento das despesas já
previstas no Projeto, pois os servidores beneficiados já haviam sido
integrados ao cálculo de ônus financeiro.

Informa que o engano só agora foi constatado, motivo pelo qual
solicita o veto.

São essas as razões que me levam a opor veto ao art. 7º da
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.

“OFÍCIO Nº 4/2008*
Belo Horizonte, 1º de agosto de 2008.
Senhor Presidente:
Com fulcro nos arts. 66, inciso IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da

Constituição do Estado de Minas Gerais, foi elaborado o anteprojeto
de lei destinado a reajustar os vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário mineiro.

O reajuste proposto é de 17,5% (dezessete e meio por cento),
incidentes sobre o padrão PJ-01 vigente em dezembro de 2008,
dividido em duas etapas: 10% (dez por cento) a partir de 1º janeiro de
2009; e 7,5% (sete e meio por cento) a partir de 1º de julho do mesmo
ano.

Atualmente, o valor do padrão PJ-01 é de R$628,52 (seiscentos e
vinte e oito reais e cinqüenta e dois centavos), vigente desde 1º de
janeiro de 2006, conforme determinado pela Lei nº 15.955, de 28 de
dezembro de 2005.

A proposta visa a dar cumprimento ao que dispõe o art. 37, inciso X,
da Constituição Federal, bem como a estender aos referidos
servidores medida já tomada no âmbito dos demais Poderes do
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Estado, como ocorreu, por exemplo, com os servidores do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, com a aprovação por essa Casa
Legislativa, dos Projetos de Lei nºs 1.979/2008 e 1.827/2007, e da
Assembléia Legislativa, mediante a Lei nº 17.637, de 14 de julho de
2008.

Ao ensejo, renovo-lhe meus protestos de estima e distinta
consideração.

Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 2.642/2008
Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.
Art. 1º - O valor do padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei nº
13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$691,37
(seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), a partir de
1º de janeiro de 2009, e de R$738,51 (setecentos e trinta e oitos reais
e cinqüenta e um centavos), a partir de 1º de julho de 2009.

Art. 2º - O disposto nesta lei não se aplica:
I - 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;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de
5 de novembro de 2007.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário,
observado o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,
encaminhando cópia de ofício que enviou ao Sr. Orlando Adão



32

Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça, no qual se manifesta
contra a posição por este assumida ao solicitar ao Governador do
Estado seja o Ministério Público excluído da participação na
arrecadação das custas e taxas judiciais em processos nos quais a lei
preveja a sua atuação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.178/2008.)

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
proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.643/2008
Declara de utilidade pública a Associação Madre Paulina de Apoio

aos Cancerosos, com sede no Município de Teixeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Madre

Paulina de Apoio aos Cancerosos, com sede no Município de
Teixeiras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Madre Paulina de Apoio aos Cancerosos,

com sede no Município de Teixeiras, entidade sem fins lucrativos, de
caráter beneficente, tem como finalidade precípua a assistência aos
portadores de câncer e seus familiares, com o implemento de ações
preventivas.

Em vista do seu propósito, oferece a assistência social aos enfermos
por meio de auxílio para aquisição de remédios e realização de
tratamentos específicos, ajuda na remoção de doentes para hospitais
e institutos de saúde, fornece apoio psicológico aos enfermos e seus
familiares, no intuito de preservar e melhorar os laços de convivência.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à referida Associação o
título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
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art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.644/2008

Dispõe sobre a concessão de benefício fiscal com o objetivo de
apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será concedido desconto de 50% (cinqüenta por cento)

sobre o valor das multas e dos juros de mora referentes a crédito
tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2007 ao
contribuinte que apoiar financeiramente programa ou serviço de
incentivo ao turismo no Estado, mediante repasse financeiro ao Fundo
de Assistência ao Turismo – Fastur –, de que trata a Lei nº 15.686, de
20 de julho de 2005, nos termos desta lei.

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica ao crédito
tributário inscrito em dívida ativa e decorrente de ato praticado com
evidência de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo.

§ 2º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo incidirá sobre o
crédito tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho
de 2004.

Art. 2º - Para fazer jus ao desconto de que trata o art. 1º, o
contribuinte, observados os prazos, a forma e as condições
estabelecidos em regulamento, deverá:

I - requerer o pagamento do crédito tributário, nos termos desta lei;
II - comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25%

(vinte e cinco por cento) do valor das multas e dos juros de mora
referentes ao crédito tributário a que se refere o “caput” do art. 1º.

§ 1º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do
“caput” deste artigo importa confissão do débito tributário.

§ 2º - Os valores repassados ao Fastur serão destinados ao
financiamento de programa ou serviço que tenha como objetivo a
realização de política especificada no art. 3º da Lei nº 12.398, de 12
de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo.

§ 3º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, o
repasse de que trata o inciso II do “caput” deste artigo poderá, a
critério do órgão fazendário, ser efetuado parceladamente, na forma e
no prazo previstos em regulamento.
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Art. 3º - Sobre o valor do desconto de que trata o “caput” do art. 1º,
bem como sobre os valores repassados nos termos do inciso II do art.
2º, não serão devidos honorários advocatícios.

Art. 4º - O sujeito passivo que utilizar indevidamente recursos
decorrentes do benefício previsto nesta lei, mediante fraude ou dolo,
fica sujeito a multa correspondente a cinco vezes o valor do benefício,
sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias, e ao
pagamento, com todos os acréscimos legais, do crédito tributário
dispensado nos termos do “caput” do art. 1º.

Art. 5º - Os dados referentes à execução dos programas financiados
com recursos repassados ao Fastur conforme disposto nesta lei terão
ampla divulgação, nos termos de regulamento.

§ 1º - Na divulgação a que se refere o “caput” deste artigo constará a
menção do apoio institucional do governo do Estado de Minas Gerais,
bem como mensagem alusiva à educação fiscal.

§ 2º - As entidades representativas dos diversos segmentos do
turismo terão acesso à informação referente aos recursos repassados
ao Fastur nos termos desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Constituição Estadual estabelece, em seu art. 242,

que o Estado apoiará e incentivará o turismo como atividade
econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e
desenvolvimento social e cultural.

Por sua vez, a Lei nº 12.398, de 1996, que dispõe sobre o Plano
Mineiro de Turismo e dá outras providências, estabelece textualmente,
no inciso III de seu art. 7º, que, para fazer face às despesas de sua
execução, o Estado utilizará, entre outros recursos, “incentivos
financeiros e fiscais”.

O projeto ora apresentado tem em vista exatamente incentivar o
alcance dos objetivos estabelecidos não apenas na Lei nº 12.398,
mas também na Lei nº 14.368, de 2002, que estabelece a Política
Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo. Trata-se de conceder
uma oportunidade ao contribuinte que, estando inadimplente para com
o Estado, tem a oportunidade de obter um desconto substancial nas
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multas e juros que incidem sobre o seu débito, desde que comprove a
aplicação de recursos no Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur.

Com a aprovação deste projeto, o Estado ganhará duplamente, pois,
além de receber créditos em muitos casos inscritos desde longa data
na dívida ativa, ou seja, de difícil recuperação, terá reforçado o caixa
do Fastur, o que possibilitará o oferecimento de crédito para o
fortalecimento da indústria do turismo em nosso Estado.

Conforme é de amplo conhecimento, o turismo é hoje um dos
principais geradores de emprego e renda no País, tendo também
considerável importância social, uma vez que possibilita a fixação do
homem no interior. Além disso, essa indústria proporciona ao viajante
um incremento em termos de cultura, bem como o fortalecimento de
várias atividades no ramo do comércio e da prestação de serviços.

Ressaltamos que a proposição também se encontra em
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o
incentivo previsto incide sobre os créditos tributários do ICMS inscritos
em dívida ativa, não comprometendo, portanto, a arrecadação
corrente do imposto. Além disso, como já aconteceu no passado, a
possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos,
que em geral são de difícil recebimento.

Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação
desta matéria.

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

PROJETO DE LEI N° 2.645/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Baixadão, no Município de Santa Rosa da Serra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Produtores Rurais do Baixadão , com sede no Município de Santa
Rosa da Serra.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais do Baixadão é
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uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter
agropecuário, fundada em Santa Rosa da Serra em 26/4/2006,
composta por 16 membros, todos produtores rurais da região do
Baixadão, que contribuem mensalmente com R$5,00 cada um,
visando formar um fundo para eventuais despesas da Associação.

Tem por finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico da
comunidade, representá-la junto às instituições, combater a fome e a
pobreza por meio de incentivo a produção de alimentos e geração de
empregos, proteção do meio ambiente, trabalhar no desenvolvimento
da agropecuária, por meio da realização de cursos de capacitação e
implementação de novas tecnologias de produção, desempenhar
atividades de implementação e gerenciamento de infra-estruturas
comunitárias (galpão de armazenamento de insumos e produção,
terraplanagem e pavimentação de terreiros para secagem de café,
máquina de beneficiamento de café, tanque para armazenamento de
leite), habitação e saneamento rural, elaborar e firmar convênios com
órgão e entidades financiadoras para atendimento das necessidades
da comunidade. Tudo isso objetiva a melhoria da qualidade de vida
dos associados e das demais pessoas da comunidade.

- 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 N° 2.646/2008
Declara de utilidade pública o Centro Cultural de Capoeira Águia

Branca, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Cultural de

Capoeira Águia Branca, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: O Grupo de Capoeira Águia Branca surgiu na cidade de

Uberaba em 1982, em 1994 se transformou em Centro Cultural de
Capoeira Águia Branca e em 2003 foi devidamente registrado. Atua
diretamente na área do esporte, da cultura e da educação,
trabalhando o desenvolvimento global do indivíduo. Conta com 50
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profissionais atuantes e aproximadamente 800 atendidos. A história
do Grupo de Capoeira Águia Branca é a seguinte: em 1983 Mestre
Asa Branca inaugurou a academia Sétimo Guerreiro da Águia Branca,
partindo anos depois para expandir o grupo para Bertioga (SP).
Ubiracy Galvão Borges, Mestre Café, abril em 1991 a academia Águia
da Noite em um colégio da cidade, em 1997 fundou o Centro Cultural
de Capoeira Águia Branca - CCCAB -, com o intuído de desenvolver
um amplo trabalho de formação social com a comunidade carente do
local.

O CCCAB, situado na Rua República do Haiti, nº 125, Bairro
Fabrício, em Uberaba, onde funciona em sede provisória, é uma
instituição idônea, de utilidade pública e sem fins lucrativos, composta
de número ilimitado de associados, tendo como finalidade
proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e
desportivas, principalmente a capoeira, com o intuito, ainda, de
desenvolver um amplo trabalho de formação social com a comunidade
carente.

Por experiência própria, Mestre Café viu na capoeira a salvação
para as crianças, jovens e adolescentes de nosso país, como alicerce
para o estudo, a formação do caráter e a aquisição de valores
humanos. Com muita garra e pouco apoio vem lutando esses anos
todos para alcançar esse objetivo, contando com diversos casos de
sucesso, alunos que desde o início o acompanham e que hoje estão
formados ou fazendo um curso superior.

O desenvolvimento geral das atividades procura integrar as oficinas,
para que trabalhem no mesmo sentido. As oficinas de capoeira, além
de funcionarem no CCCAB quatro vezes por semana, também
funcionam nas escolas parceiras e no ICBC - Instituto dos Cegos do
Brasil Central - ICBC - duas vezes por semana com duração de uma
hora a aula. As palestras acontecem uma vez por mês, as demais
oficinas duas vezes por semana e os cursos todos os dias no próprio
CCCAB.

No decorrer do ano são realizados diversos eventos educativos,
como o Festival Feminino de Capoeira, o Capupira, o Festival Infantil
de Capoeira e o Mega Evento, englobando apresentações teatrais
aprendidas na oficina de teatro, exposição do artesanato produzido,



38

palestras culturais com vários mestres e o batismo e troca de cordéis
onde os alunos demonstram o que aprenderam durante o ano e se
batizam ou trocam sua graduação.

São realizadas ainda visitas domiciliares, conversas com os pais,
levando até as famílias o projeto, para que incentivem seus filhos a
freqüentar o Centro, e cada aluno será avaliado de forma ampla,
observando-se também o rendimento escolar, pois só poderá
participar quem estiver bem nos estudos a fim de evitar o desinteresse
escolar.  Entre  os projetos desenvolvidos, está o Capoeira para
Todos - Gingando contra a Exclusão. É o projeto do qual se ramificam
todos os outros projetos do CCCAB, os que estão em
desenvolvimento e os que ainda estão só no papel. A ideologia desse
projeto mostra todo o potencial da capoeira, pois trabalha em todos os
seus âmbitos: cultura, educação, saúde, esporte, terapia, formação
social e arte-marcial e com todo o tipo de pessoa, sem distinção por
idade, classe social, etnia, necessidade especial ou credo.

Outro projeto é o Capoeira com a Escola - uma luta pela educação.
O projeto é desenvolvido em escolas de bairros periféricos, onde é
alto o índice de analfabetismo e desinteresse escolar. Procura levar a
criança, jovem e adolescente ao estudo por meio do esporte, usando
a capoeira como suporte para a formação social. A capoeira funciona
como válvula de escape no cotidiano, salientando aos praticantes que
a escola é a salvação. A primeira vista, parece até utopia, um sonho
inatingível, mas o CCCAB conta hoje diversos adeptos, atendidos por
esse projeto desde o ano de 1997, formados em curso superior, e o
restante cursando a universidade ou com uma profissão bem
sucedida, todos oriundos da periferia e com poucas expectativas. A
capoeira, porém, lhes ofereceu a luz necessária para sua formação.

O Além do Limite dos Olhos - Capoeira para Deficientes Visuais é
um sonho que virou realidade, um trabalho lindo apaixonante, que a
cada dia emociona mais. Desenvolvido no ICBC, há apenas alguns
meses o projeto já apresenta um resultado impressionante, tem sido
extremamente benéfico, ajudando em diversos aspectos, tais como:
aumento do conceito de esquema corporal; noções de tempo e
espaço; estímulo a uma vida saudável; inclusão social; e sentimento
de bem-estar, satisfação por ser útil.
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A capoeira tem uma incrível magia e só quem a pratica pode saber
como é. Ela tem o poder de dar pernas ao aleijado, de dar voz ao
mudo, e por que não olhos ao cego? Ela está além dos limites dos
cinco sentidos, ela é superior, ela flui de diversas maneiras, em forma
de música, expressão corporal, poesia, ela é livre e leve como o
vento, todos podem senti-la mesmo que não possam vê-la.

- 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 2.647/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de

Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e

Cultural de Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Com a finalidade de prestar serviços de radiodifusão

por meio da Rádio Belo Vale FM, a Fundação Educativa e Cultural de
Belo Oriente busca promover e divulgar as atividades sociais,
educativas, culturais, esportivas e de proteção ao meio ambiente, bem
como aquelas dirigidas, em especial, às crianças, adolescentes,
idosos e às populações rurais.

Com esse trabalho, busca a integração e valorização das
comunidades rurículas da região e a participação dos
estabelecimentos de ensino em sua programação.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à referida entidade o 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.648/2008
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de

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

Comunitária de Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Associação Cultural Comunitária de Belo Oriente tem

por escopo a instalação e exploração de serviço de radiodifusão
sonora, por meio da Rádio Belo Vale FM, visando à divulgação de
idéias, elementos culturais, tradições e hábitos dessa comunidade.

Na consecução desse objetivo, oferece mecanismos para a
formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura
e o convívio social e presta serviços de utilidade pública, de acordo
com as necessidades locais, especialmente as ligadas à defesa civil.
Além disso, contribui para o aperfeiçoamento profissional de
jornalistas e radialistas, possibilita a capacitação dos cidadãos ao
exercício do direito de expressão e promove atividades educacionais e
de informação.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à referida Associação o
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.

PROJETO DE LEI Nº 2.649/2008
Declara de utilidade pública a Associação Centro de Assistência

Social e Educacional Jonh F. Kennedy - Case -, com sede no
Município de Belo Oriente.

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

Assistência Social e Educacional Jonh F. Kennedy - Case -, com sede
no Município de Belo Oriente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Associação Centro de Assistência Social e
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Educacional Jonh F. Kennedy - Case -, com sede no Município de
Belo Oriente, tem como objetivo a instalação e exploração de serviço
de radiodifusão sonora, por meio da Rádio Belo Vale FM, visando à
divulgação de idéias, elementos culturais, tradições e hábitos dessa
comunidade.

Na consecução desse objetivo, oferece mecanismos para a
formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura
e o convívio social e presta serviços de utilidade pública, de acordo
com as necessidades locais, especialmente as ligadas à defesa civil.
Além disso, contribui para o aperfeiçoamento profissional de
jornalistas e radialistas; capacita os cidadãos ao exercício do direito
de expressão e promove atividades educacionais e de informação.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à referida Associação o
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.

PROJETO DE LEI Nº 2.650/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo a Crianças,

Adolescentes e Adultos com Câncer - Acraac -, com sede no
Município de Uberlândia.

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

a Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer - Acraac -, com sede
no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação de Amparo a Crianças, Adolescentes e

Adultos com Câncer tem como finalidade assistir pessoas de ambos
os sexos acometidas pela doença, desde que comprovadamente
carentes e residentes no Município de Uberlândia e região. Ela
promove ações de assistência social e saúde, atendendo aos
portadores de câncer inclusive sob os aspectos financeiro, moral e
afetivo. Promove, ademais, campanhas educativas e de incentivo ao
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voluntariado.
Pela importância de suas atividades para a comunidade local,

esperamos a anuência dos nobres Deputados para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.651/2008
Declara de utilidade pública a Organização de Produtores e

Moradores do Capão da Cerca e Fagundes, com sede no Município
de Antônio Carlos.

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

Produtores e Moradores do Capão da Cerca e Fagundes, com sede
no Município de Antônio Carlos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Padre João
Justificação: A associação beneficente em comento, sem fins

lucrativos, fundada em 21/1/2006, tem por finalidade fomentar e
prestar, à comunidade por ela alcançada, assistência em serviços
relacionados com questões concernentes à promoção da assistência
social, da cultura, do desporto, do turismo, da educação, da saúde, do
meio ambiente, da defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico, da geração de emprego e renda e da organização
comunitária.

O processo objetivando à declaração de sua utilidade pública
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.652/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Promoção do Meio Ambiente

e da Cidadania - Imac -, com sede no Município de Muriaé.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Promoção do

Meio Ambiente e da Cidadania - Imac -, com sede no Município de
Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Padre João
Justificação: A Associação beneficente em análise, sem fins

lucrativos, fundada em 2/2/2007, tem por finalidade apoiar e
desenvolver ações para fomentar o interesse da comunidade
brasileira com respeito às questões indígena, infantil e infanto-juvenil,
racial, de habitação, ambiental e de apoio aos movimentos sociais que
compactuam com os mesmos interesses da instituição, bem como
seus projetos agregados, objetivando à elevação e à manutenção da
qualidade de vida do ser humano.

O processo visando à declaração de utilidade pública da referida
entidade encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as
exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.653/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-229 entre o Município de

Dom Joaquim e o entroncamento do Município de Conceição do Mato
Dentro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Prefeito Hélio Thomaz Neto o

trecho da Rodovia MG-229 que liga o Município de Dom Joaquim ao
entroncamento do Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Há homens que fazem do ideário às causas comuns

um sacerdócio. Nosso homenageado, o Sr. Hélio Thomaz Neto,
nascido em Dom Joaquim no dia 10/3/32, traçou um caminho de
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militância incansável na defesa da prosperidade de sua terra e de sua
gente. Com uma vida marcada pela correção, simplicidade e
humanismo, percebeu, ainda jovem, que a política poderia ser um
instrumento de transformação da realidade do seu lugar. Em sua
trajetória, assumiu em 1967, pela primeira vez, o comando do
Executivo Municipal e foi a ele reconduzido em 1983, com as eleições
do ano anterior. Como Prefeito suas ações sempre priorizaram as
obras estruturais. Realizou o calçamento das principais ruas da cidade
e abriu novas vias, entre elas a que deu origem ao Bairro Bela Vista,
implantou o sistema de abastecimento de água e esgoto no Distrito de
Gororós e adquiriu o imóvel onde se encontra instalada a Câmara
Municipal.

As atitudes solidárias também foram marcantes na vida de Nonô de
Juquinha, nome popular do nosso homenageado. Assim, muitas
vezes, foi o condutor do próprio veículo, cedendo-o à Prefeitura a fim
de conter gastos, foi provedor do Hospital Nossa Senhora das Graças
em campanha pela sua não desativação e prestou relevantes serviços
à zona rural, coordenando o programa Funrural por quase 20 anos,
com remuneração simbólica, tendo a esposa como secretária, sem
nenhum honorário. Num gesto afetuoso criou os hinos da bandeira, da
cidade e o brasão municipal.

Seus propósitos também contemplavam o futuro, e sob sua gestão
foi fundada a escola normal, construídas três escolas municipais:
Córrego Firmiano, Capitão Bento Teixeira, João Ferreira da Cruz e o
balneário Recanto da Represa, uma iniciativa que já previa a
implementação do turismo na região. Sem nunca ter recebido
recursos públicos extras, suas administrações se pautaram pelo
equilíbrio financeiro e o não endividamento.

Mas o sonho maior do Sr. Nonô era a pavimentação asfáltica da
rodovia que liga Dom Joaquim a Conceição do Mato Dentro, por
entender que esta seria a melhor alternativa para o estabelecimento
de um progresso sustentável no Município, desejo que o destino o
privou de testemunhar. Nosso ilustre benfeitor faleceu no dia 12 de
maio do corrente ano, deixando a esposa, companheira de luta e
ideais, Geroliza Maura de Souza Thomaz, e os filhos Flaviano,
Alessandro e Juliano.



45

Os exemplos deixados por Nonô de Juquinha permanecerão na
memória de todos os donjoaquinenses por meio da homenagem
pretendida por este projeto de lei, para o qual contamos com o apoio
dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 2.654/2008
Declara de utilidade pública a Conferência São Sebastião -

Sociedade Vicentina, com sede no Município de Santa Rosa da Serra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Conferência São

Sebastião - Sociedade Vicentina, com sede no Município de Santa
Rosa da Serra.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A citada entidade, sem fins lucrativos, em

funcionamento desde 4/5/53, tem como finalidade o exercício
ordenado da caridade, especialmente por meio de visitas aos pobres e
enfermos de qualquer crença ou condição social, em seus domicílios,
a fim de prestar-lhes assistência material e espiritual. É seu objetivo
também facilitar a freqüência escolar das crianças pobres, auxiliando,
sobretudo, as mães desamparadas.

A entidade é filiada à Sociedade São Vicente de Paulo, que já é
conhecida por seus brilhantes trabalhos filantrópicos.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com
a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.655/2008
Declara de utilidade pública o Vila Nova Esporte Clube, com sede no

Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova Esporte
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Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: A mencionada entidade vem prestando relevantes

serviços ao promover atividades sociais, cívico-culturais e desportivas,
voltadas estas, especialmente, para o futebol.

Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho. Assim, conto com o apoio dos nobres
Deputados para a aprovação deste projeto, considerando ainda que a
entidade preenche todos os requisitos da legislação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.743/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Epamig pelas comemorações
dos seus 34 anos de fundação. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 2.744/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Corinto pela
comemoração dos 84 anos de emancipação do Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.745/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Comarca de Governador
Valadares, na pessoa do Juiz Orientador da Central de Conciliação,
Sr. Roberto Apolinário de Castro, por sua premiação pelo melhor
desempenho na Segunda Semana da Conciliação do Tribunal de
Justiça do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.746/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Aílton Ricaldoni Lobo por
sua posse como Presidente do Conselho Empresarial da Indústria e
Energia da Associação Comercial de Minas. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.747/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Colégio Ibituruna, de
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Governador Valadares, pela passagem dos 70 anos da sua fundação.
(- À Comissão de Educação.)

Nº 2.748/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Jorge Orlando Flores Carone, ocorrido em 30/7/2008, nesta Capital. (-
À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.749/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Municipal Doutor
João Pinheiro pelo transcurso de seu centenário. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.750/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de
Belo Horizonte Célio de Castro, ocorrido em 20/7/2008, nesta Capital.
(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.751/2008, do Deputado Zezé Perrella , em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à PMMG pela eficiente atuação
nas operações do clássico Atlético e Cruzeiro em 13/7/2008. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.752/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Corregedoria-Geral de
Justiça pelo transcurso de seu 60º aniversário.

Nº 2.753/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de
criação de uma vara exclusiva de infância e juventude na Comarca de
Ipatinga.

Nº 2.754/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Defesa do Patrimônio Público pedido de providências
quanto à denúncia de prática de nepotismo nas contratações
efetuadas atualmente pela Fhemig. (- Distribuídos à Comissão de
Adminstração Pública.)

Nº 2.755/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de que seja
viabilizada a participação da Defensoria Pública da Comarca de
Ipatinga no Programa Fica Vivo. (- À Comissão de Segurança
Pública.)
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Nº 2.756/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Fhemig pedido de informações sobre o número
de funcionários contratados e o de servidores concursados, bem como
relação de funcionários demitidos e contratados em 2008. (- À Mesa
da Assembléia.)

Nº 2.757/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Juiz da Comarca de Açucena pedido de
providências para maior celeridade na tramitação do Processo nº
000507022101- 4.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Délio Malheiros e outros, Fábio Avelar e outros
e Vanderlei Miranda e outros.

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

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público e imprensa presentes, telespectadores da TV
Assembléia. Retomamos os trabalhos parlamentares neste segundo
semestre e, em nosso entender, esse retorno é bastante positivo.
Durante o primeiro semestre de 2008, votamos projetos importantes, a
exemplo do que promoveu a reorganização do Poder Judiciário em
Minas Gerais. Trata-se de um projeto que criou comarcas,
democratizou o acesso à Justiça, criou as Varas Especializadas de
Combate à Violência contra a Mulher, a Vara Especializada da
Infância e Adolescência e novas varas nas Comarcas de Contagem,
Betim, Uberlândia e Governador Valadares. Esse projeto, bastante
produtivo e interessante para o Estado, trará melhorias na prestação
jurisdicional.

Entendemos que a Justiça tem de ser ágil e eficiente. Assim, quando
uma pessoa bater à porta do Poder Judiciário, deverá contar com
pronto atendimento, pois a justiça, quando tardia, acaba
transformando-se em injustiça.

Aprovamos também a criação da Câmara Especializada de
Combate ao Crime Político, ao crime de improbidade administrativa,
isso tem gerado certa polêmica, especialmente na imprensa.

Em nosso entendimento, essa câmara especializada do Tribunal de
Justiça de forma alguma se confunde com foro privilegiado; é
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meramente uma reorganização, uma divisão do trabalho no âmbito
daquele órgão. Assim como há as Câmaras Especializadas Criminais
e Cíveis, criamos uma câmara especializada para crimes políticos.
Acreditamos que isso mereça uma discussão mais aprofundada, pois,
para julgar crimes políticos, é preciso haver agilidade. Esse é o centro
da questão.

Esse debate ocorre num momento importante, porque, no período
de recesso, tivemos oportunidade de visitar alguns Municípios que
estão iniciando o processo eleitoral de 2008. Aliás, esse processo
eleitoral vem sob a égide de uma nova legislação que considero
extremamente positiva. As eleições municipais deste ano estão sendo
marcadas pela capacidade de os candidatos a Prefeito e Vereador
fazerem debate político. A eleição deste ano não será marcada tão
efetivamente, como no passado, pelo poder econômico: não haverá
“showmício”; não haverá “outdoor”; não haverá camisetas, bonés,
brindes; é uma eleição que privilegiará as reuniões comunitárias, as
caminhadas nas ruas, o debate de um projeto político para as cidades.
Num primeiro momento, pode parecer uma eleição mais fria, sem
aquela emoção tradicional, mas, na essência, é uma eleição que
privilegiará o conteúdo do debate político, o conteúdo das soluções
para os problemas das cidades.

Nesse debate há uma questão que vem sendo muito suscitada. Nós,
que andamos nas ruas, estamos percebendo que as pessoas estão
preocupadas com um cuidado maior com o dinheiro público. Esse é
um debate muito cadenciado hoje nas eleições municipais e vem
sendo suscitado de forma permanente pela sociedade, pelo Ministério
Público e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Ainda ontem,
aqui em Belo Horizonte, o Ministério Público promoveu um encontro
para o lançamento de campanha de combate à corrupção, porque a
corrupção é um mal que assola as instituições democráticas, sem
dúvida nenhuma. Quando o dinheiro público é desviado ou mal
aplicado, quem sofre é o povo. Às vezes, o dinheiro público chega a
um Município para se fazer canalização de córrego ou para se
terminar uma policlínica ou um posto de saúde, mas, por causa do seu
mau uso, as obras são suspensas; então, não houve o devido cuidado
com o dinheiro público. Por isso o combate à corrupção é
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fundamental. Mas o importante é que hoje os meios tecnológicos, as
ferramentas da rede mundial de computadores, a internet,
possibilitam, facilitam à sociedade um controle mais efetivo sobre o
dinheiro público. Os portais da transparência, a prestação de contas
“on-line” por via da internet, enfim, tudo isso facilita maior controle
sobre o bem público. Portanto, essas eleições têm essa marca, e o
Ministério Público cumpriu um papel importante ao lançar, ontem, a
campanha de combate à corrupção.

Da mesma forma, a Associação dos Magistrados Brasileiros está
atenta à necessidade de se votar em candidatos de ficha limpa, em
candidatos que tenham passado probo, que sejam de reputação
ilibada, que não estejam compondo a lista suja do Poder Judiciário.
Tudo isso é fundamental, mas o maior problema é que, às vezes, o
Poder Judiciário é muito moroso. Uma pessoa que responde a um
processo na Justiça deve ter o direito de defesa, o contraditório, no
entanto o processo deve andar o mais rápido possível. Não podemos
aceitar que a Justiça fique arrastando esses processos, e, entra
eleição, sai eleição, o candidato continua na lista suja, porque
geralmente o Poder Judiciário ainda não o julgou. Então, é preciso
julgar os processos; fazer com que a Justiça seja aplicada
observando-se os princípios constitucionais é de fundamental
importância.

Acreditamos que a criação da câmara especializada para o
julgamento dos crimes políticos vem com o intuito de agilizar a
prestação jurisdicional. Foi um projeto importante aprovado no
primeiro semestre.

O segundo projeto de fundamental importância, e que também
aprovamos no semestre passado, diz respeito à criação da Bolsa-
Atleta no Estado de Minas Gerais. Ele já foi aprovado, em 1º e 2º
turnos, e aguarda a sanção do Governador do Estado. Tenho a plena
convicção, pela importância social do projeto Bolsa-Atleta, de que o
Governador do Estado haverá de sancioná-lo integralmente, porque
ele contribuirá, e muito, ajudando as nossas crianças carentes do
Estado de Minas Gerais que encontram no esporte, na prática
desportiva, um caminho para a sua libertação e para se
transformarem em jovens cidadãos livres da opressão e da exclusão



51

social. Considero que talvez o projeto da Bolsa-Atleta seja um dos
mais importantes, do ponto de vista do seu aspecto social, aprovados
nesta Casa no primeiro semestre.

Aprovamos ainda uma proposição, em 1º turno, que já se encontra
em condições de vir ao Plenário desta Casa para o 2º turno, e se trata
de uma outra lei relacionada com o esporte. Essa lei diz respeito ao
incentivo, à alteração, à modernização da Lei de Incentivo ao Esporte,
e amplia o leque de opções para as entidades que querem um
benefício fiscal para incentivar o esporte em Minas Gerais. Então esse
projeto já se encontra em condições de vir ao Plenário desta Casa, e
acreditamos que em breve ele será votado aqui. Temos a perspectiva
de que, apesar de ser um semestre marcado pelas eleições
municipais, quando vários colegas Deputados e Deputadas estarão
disputando os cargos de Prefeito ou Vice-Prefeito de suas cidades, o
Plenário desta Casa e esta Assembléia Legislativa continuarão tendo
pleno funcionamento e enfrentando as grandes questões importantes
para Minas Gerais.

Tenho como norte, neste segundo semestre, duas questões que
acredito são de fundamental importância. A primeira delas, Sr.
Presidente, é que, juntamente com o Deputado Almir Paraca,
estaremos realizando aqui, no dia 19, uma audiência pública para
discutir a situação do Ipsemg, dos trabalhadores desse Instituto, da
assistência médica dos seus servidores. Também discutiremos a
situação desse Instituto do ponto de vista da dívida que o Poder
Executivo tem com a autarquia, que é de fundamental importância
para o servidor público de Minas Gerais.

Essa audiência do Ipsemg é fundamental, portanto esperamos que
os seus servidores se esforcem para participar dela. É preciso
mobilizar a sociedade de Minas Gerais e os servidores públicos de
Minas Gerais contra um fantasma, Deputado Almir Paraca, que ronda
o Ipsemg. Está pairando sobre o Ipsemg a ameaça velada de sua
privatização. Isso traria um grande prejuízo ao patrimônio do servidor
público do Estado de Minas Gerais, daqueles que dão a vida ao
Estado como servidores e que não podem perder esse importante
valor que é o Ipsemg. Essa audiência inaugurará este semestre
legislativo com grande ênfase e importância para o servidor público de
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Minas Gerais.
Sr. Presidente, o segundo aspecto que me tem chamado a atenção,

desde o semestre passado, é que eu havia sugerido à Mesa, desta
tribuna, a formação de uma comissão especial de Deputados e
Deputadas para intermediar, ajudar a acompanhar a situação dos
trabalhadores da MGS. Fizemos uma audiência pública no semestre
passado, com a participação da vários trabalhadores - alguns
membros do sindicato da MGS -, que formularam uma série de
denúncias contra as más condições de trabalho, a perseguição, o
tratamento diferenciado, o descumprimento de normas coletivas.
Ficou acertado que não haveria nenhum tipo de represália nem
perseguição por parte da diretoria da MGS. A cada dia que passa,
recebemos denúncias de que a empresa tem perseguido os
trabalhadores, especialmente os que vieram à audiência pública.

Portanto, achamos que é de fundamental importância a formação de
comissão especial para acompanhar a situação dos trabalhadores da
MGS, para que não seja praticado nenhum tipo de injustiça. Ainda
hoje, recebi um “e-mail” dizendo que alguns trabalhadores que ficam
na sede da MGS tiveram o valor do vale-refeição majorado, o que é
uma boa notícia. Em contrapartida, os outros trabalhadores que
ocupam as mesmas funções e têm as mesmas condições, mas não
estão na sede da empresa não tiveram o mesmo benefício. Isso
configura tratamento diferenciado, uma violação ao princípio da
isonomia e um desrespeito para com os trabalhadores.

Acreditamos que, neste segundo semestre de 2008, esta Casa
continuará trabalhando muito, dando respostas contundentes, eficazes
e efetivas ao povo de Minas Gerais. Desejo a todos os colegas um
segundo semestre muito produtivo. Que possamos cada vez mais
melhorar as condições de vida e de trabalho do povo mineiro! Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero saudar o nosso Presidente em
exercício, nosso colega e amigo Deputado José Henrique, e
parabenizá-lo pela homenagem que recebeu ontem em Governador
Valadares. Parabenizamos também a sua família. Foi um
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reconhecimento da nossa cidade e também de todo o Vale do Rio
Doce. Parabéns, Deputado José Henrique, pelo seu belo trabalho em
defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e das causas sociais da
nossa região, pelo acompanhamento aos Municípios e principalmente
pela seriedade com que conduz o seu mandato na nossa região. O
Vale do Rio Doce também está de parabéns pelo reconhecimento à
sua atuação. A Câmara de Vereadores de Valadares reconheceu a
sua importância como parlamentar, como agente público estadual.

Temos a mesma admiração pelo trabalho do Deputado José
Henrique e deixamos aqui os nossos parabéns e o nosso
reconhecimento. Quero saudar todos os Deputados e as Deputadas;
os Deputados Paulo Guedes, Almir Paraca, Carlin Moura e Roberto
Carvalho, da nossa Bancada estadual, aqui presentes, e a imprensa.
Enfim, quero cumprimentar a todos neste reinício dos trabalhos na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no segundo
semestre.

Ocupo a tribuna para fazer um pronunciamento sobre a situação dos
lixões no Estado. Tramita aqui um projeto de lei sobre os resíduos
sólidos em Minas Gerais. Hoje, 34.500.000 brasileiros vivem sem
acesso à coleta de esgoto nas áreas urbanas. Em relação a 2001,
houve um crescimento de 3,2% na cobertura do serviço de
saneamento no País, segundo estudo realizado em 4/6/2008 pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea -, que também
aponta que 73,2% dos brasileiros têm acesso simultâneo aos serviços
de saneamento; os serviços de água canalizada chegam à taxa de
91%; os serviços de esgotamento sanitário, 77,8%; e a coleta de lixo
beneficia 97% da população urbana brasileira.

Hoje, na lei federal do marco regulatório, abordam-se questões
extremamente importantes para todos os que querem pensar o
saneamento como planejamento de gestão e eficiência, para reduzir o
déficit na área do tratamento de água e esgoto, na destinação final
dos resíduos sólidos e na drenagem pluvial. A lei federal do marco
regulatório trouxe uma visão nova, uma concepção de saneamento na
qual, além da água, do esgoto e de seus tratamentos, incluem-se a
drenagem e a destinação final dos resíduos sólidos. O importante
dessa lei federal do marco regulatório é a atribuição de
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responsabilidades, como a de os Estados passarem a ter um plano
estadual de saneamento, da mesma forma que os Municípios. Assim
a sociedade, por meio de conselhos municipais e estaduais, poderá
fazer o controle social em relação às tarifas, acompanhar a gestão dos
serviços e a aplicação dos recursos e conhecer de maneira
transparente as reais possibilidades de minimizar-se o déficit de Minas
e do Brasil.

Considerando a realidade atual de Minas Gerais, precisamos refletir
sobre a destinação final dos resíduos sólidos. Segundo dados de
fevereiro de 2007 da Feam, 519 cidades mineiras, a maioria de
pequeno porte, jogam seus resíduos em lixões. Ainda segundo a
Feam, a população urbana do Estado é de 16.500.000 pessoas, que
produzem em média 10.000t de lixo por dia, das quais 60% ainda são
jogadas sem controle na natureza. De 47 Municípios com mais de 50
mil habitantes, somente 16 cidades fizeram aterros e usinas, com
todas as licenças aprovadas pela Feam; as outras 36 cidades que
ainda não o fizeram terão um prazo até outubro. Outros 28 Municípios,
com população entre 30 mil a 50 mil habitantes, estão obrigados,
desde 2004, a acabar com os lixões. Mas, até o final do ano passado,
somente 5 fizeram aterros e usinas; os outros 23 tiveram o prazo
ampliado até outubro de 2009.

Os demais Municípios, com menos de 30 mil habitantes, estão
obrigados a adotar medidas para evitar a degradação ambiental e
humana, transformando os lixões em aterros controlados; mas a
maioria não atendeu essa determinação. Foram multadas 458
Prefeituras, que assinaram termo de ajustamento de conduta para se
enquadrarem. Atualmente 19 aterros sanitários atendem a 32
Municípios, a maioria de médio e grande portes. Outros 70 dispõem
de usinas de triagem e compostagem, onde o material para
reaproveitamento é separado e o restante enterrado. Além disso, 207
cidades têm aterros controlados e cumprem requisitos mínimos para
evitar a degradação ambiental.

Tramita, nesta Casa Legislativa, no primeiro semestre, e o debate se
inicia no segundo semestre, um projeto de lei do governo de Minas
que trata da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que já está pronto
para ir ao Plenário. É importante que ele esteja tramitando,



55

adiantando-se até à aprovação da política nacional encaminhada em
setembro do ano passado pelo Presidente Lula para o Congresso
Nacional, que ainda está em debate. O projeto federal incumbe os
Municípios da gestão dos resíduos sólidos e orienta as ações públicas
nesse setor. Ao ser estabelecida uma política local de resíduos em
conformidade com as exigências da proposta, entre as quais a
elaboração de um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, os
Municípios terão acesso a recursos da União destinados a
empreendimentos e serviços relacionados com a limpeza urbana. A
existência de uma Política Municipal de Resíduos Sólidos é
considerada condição para que o Estado estruture linhas de
financiamento e repasse recursos aos Municípios para a implantação
e a manutenção de projetos de destinação final ambientalmente
adequados de resíduos. Mas é fundamental também que o Estado dê
apoio técnico, para que os Municípios tenham condições de elaborar
projetos para a captação de recursos. A grande maioria dos
Municípios mineiros não tem ainda capacidade técnica para a
elaboração desses projetos.

Quero registrar aqui um fato que debatemos em Minas: infelizmente,
também entre os Municípios mineiros que se encontram em débito
com a questão ambiental e com a inclusão social, como toda cidade
de 260 mil habitantes, Governador Valadares, que já teve, Deputado
Paulo Guedes, um aterro sanitário, retrocedeu. Hoje temos novamente
o lixão. É vergonhoso, para uma cidade de 260 mil habitantes, que
gastou quase R$5.000.000,00 em recursos para controlar um aterro,
que hoje, depois de um descaso, uma desconsideração, esse aterro
tenha voltado a ser um lixão.

Na administração do saudoso Fassarella, o lixão foi transformado
em aterro controlado, primeiro estágio para a futura implantação do
aterro sanitário. A área foi cercada, os catadores foram incentivados a
se organizar e criar a Associação dos Catadores Natureza Viva –
Ascanavi -, passando a participar da coleta seletiva na cidade, que
começou em janeiro de 2002. Assim eles puderam ter condições
dignas de trabalho, recebendo o lixo seco dos caminhões para fazer a
separação do material que podia ser reciclado. Foram construídos
galpões de reciclagem, e os catadores foram incentivados à coleta por
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meio da participação e da destinação final. A implantação do aterro
estava em andamento, incluindo, além do aterro, uma lagoa para
tratamento do chorume, o líquido, a canalização de gases e ainda
uma usina de compostagem para que o lixo orgânico fosse
aproveitado.

O Município já havia conseguido a licença prévia dos órgãos
responsáveis pelo meio ambiente. O último passo para a instalação do
aterro seria o fechamento do aterro controlado, cujo espaço se
transformaria numa área de lazer. Mas, como não houve andamento
nessas obras, hoje o aterro voltou a ser um lixão. Valadares possui
260 mil habitantes e produz 178t de lixo por dia. Em janeiro deste ano
o aterro foi interditado pela Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Supram - do Leste
mineiro, do governo de Minas Gerais. Após uma vistoria da Polícia de
Meio Ambiente, foi constatado que todo o procedimento atual para o
tratamento do lixo estava irregular, e a Prefeitura foi multada. A
Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa realizou
também uma vistoria no local, no dia 14 de abril deste ano, quando
foram constatadas irregularidades, como localização a menos de
500m do núcleo populacional, tratamento inadequado de efluentes,
proximidade com curso d’água, lixo a céu aberto.

Houve audiências públicas de moradores e ambientalistas, e
estudantes também se manifestaram, em parceria com a Promotoria
de Meio Ambiente de Governador Valadares. A Promotoria de Justiça
preparou um termo de ajustamento de conduta - TAC -, que foi
descumprido nos dois acordos firmados, em 1999 e em 2006, entre
Ministério Público e Município. Registramos que já foram ajuizadas
várias ações na Justiça para resolver definitivamente o problema do
lixão em torno de um bairro tão povoado como o Turmalina, que hoje
sofre as conseqüências do odor, da presença novamente de pessoas
e moradores que voltaram ao aterro. É preciso resgatar recursos do
governo federal. O Ministério das Cidades já disponibilizou recursos
para o aterro no valor de R$5.400.000,00, e o BDMG mais
R$500.000,00, para resolver o problema. Então, é preciso buscar uma
alternativa para acabar com o lixão e criar novas possibilidades para
os moradores de Governador Valadares, para os bairros em torno do
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lixão e garantir uma gestão dos resíduos sólidos, importante também
para os demais Municípios de Minas Gerais, condizente com
dignidade e com tarifas justas. É preciso que as taxas e tarifas sejam
corretas, justas, em consonância com a possibilidade de nossa
população de pagá-la com a sua renda e com uma boa utilização da
coleta e da destinação final do lixo.

Quero registrar que, quanto ao debate que faremos sobre o projeto
de lei que tramita nesta Casa relativo à destinação final de resíduos
sólidos, é muito importante que seja aprovado com as mudanças que
houve, a fim de que Minas Gerais se responsabilize pela
implementação de sistemas municipais de coleta da nossa limpeza
urbana, beneficiando a qualidade de vida da nossa população. Muito
obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos os que nos acompanham nesta Casa do povo
mineiro, telespectadores da TV Assembléia. Inicialmente, quero
manifestar-me sobre um evento do qual participei esta semana. Com
certeza, esse evento envolverá a todos nós, mineiros. Aliás, espero
que todo o Brasil se engaje firmemente nessa campanha proposta
pelo Ministério Público, que apresenta a indagação: “O que tenho a
ver com a corrupção? O que você tem a ver com a corrupção? O que
temos a ver com a corrupção?”. Às vezes, a primeira atitude das
pessoas de bem é dizer que nada têm a ver com isso, que querem
distância. De fato, queremos distância da corrupção, mas temos de
nos engajar nessa campanha com a consciência de que, como
cidadãos, temos de agir. Além dessa consciência, se não tivermos no
nosso dia-a-dia atitudes concretas de combate, de denúncia, para
juntos tentarmos combater esse mal que aflige a todos os cidadãos,
com certeza teremos, no mínimo, pela nossa omissão, algo a ver com
essa corrupção que está destruindo o nosso país. São bilhões e
bilhões de reais que vão para o ralo. Trata-se de dinheiro que faz falta
para cuidar da saúde das pessoas, para oferecer vida mais digna às
nossas crianças e para oferecer moradia ou condição de infra-
estrutura mais adequada aos nossos Municípios; enfim, o dinheiro é
do povo.
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Mas a corrupção não é só com o dinheiro do povo. A corrupção é
um câncer que não fica restrito às repartições públicas. Não há
corrupto sem corruptor. A iniciativa privada deixa de ser saudável,
sadia e competitiva quando passa a ser refém ou partícipe desse
processo repugnante de roubar o dinheiro público. Ontem, no
lançamento dessa campanha, estavam presentes o Procurador-Geral
de Justiça, Dr. Jarbas Soares, o Governador Aécio Neves e o Prefeito
da Capital, Fernando Pimentel. Tive a alegria de ver vários outros
colegas, como o parlamentar Gustavo Valadares, que sempre teve
uma posição clara em defesa de uma vida pública balizada pela ética
e dignidade. Lá também estavam presentes figuras que, no imaginário
popular, representam os nossos ídolos: José Wilker, alguns atletas,
jogadores de futebol do meu querido Cruzeiro, como Fábio, grande
arqueiro do Cruzeiro, que tanta tristeza traz aos nossos colegas
atleticanos. Ali ele estava muito mais como cidadão do que como
atleta.

Nós, homens públicos, temos de engajar-nos nesse processo, e o
cidadão também. O José Wilker e outros atores se manifestavam
alertando que furar fila é um ato de corrupção; que querer vantagem
pessoal em um processo que se deve ser tratado de igual para igual
também o é; que oferecer propina para livrar-se de uma multa que é
justa porque você não respeitou as leis também o é. Tudo isso é que
constrói esse ambiente em que os valores éticos, morais e a
honestidade começam a ser vistos como coisa de pessoas que não
são competentes ou ativas.

Infelizmente, há quem pense assim. Infelizmente, há aqueles que
chegam a dizer que, em um mundo como este, ser honesto é uma
desvantagem competitiva. É inaceitável que formemos os nossos
filhos, as gerações futuras, assimilando esse tipo de informação,
partindo para a linha de que, para vencer na vida, tenho de igualar-me
aos ruins, aos maus; para vencer na vida, terei de sujeitar-me a esse
tipo de regra e envolver-me nessa lama. Isso é inaceitável. É
perfeitamente possível que alguém vença na vida, sim, pelo esforço,
pelo trabalho, pela seriedade. É claro que cada cidadão pode dar
exemplo, pode ajudar. Mas nós, que estamos na vida pública, de nós,
a quem muito é dado, muito será solicitado ou exigido. Cabe a nós
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sermos mais firmes. Cabe a nós termos a coragem de denunciar.
Cabe a nós cobrarmos para que o Judiciário funcione, para que o
Judiciário de fato tome atitudes firmes, para que a impunidade não
continue por aí sendo estímulo à corrupção. O Judiciário está sendo
chamado, neste momento, a refletir, a agir. Neste momento, aliás, o
cidadão está sendo instigado pela Justiça Eleitoral a avaliar os seus
candidatos. É muito bom que a Justiça Eleitoral faça isso. É muito
bom que o Ministério Público faça isso: separar o joio do trigo; separar
candidato que tem história digna, séria e honesta de candidato de
ficha suja, de candidato que tem história enlameada com a corrupção,
cheio de processos e mais processos, envolvido com desvio de
dinheiro público. Às vezes alguns deles ficam no seguinte discurso:
“Não, isso é a Oposição”. Não é a Oposição, é o Ministério Público
que está propondo ações contra aqueles que não têm uma história
limpa, honesta. E o Ministério Público não tem partido, não tem
preferência por A ou B.

Portanto, esse é um aspecto positivo. O cidadão tem de fazer essa
reflexão, sob pena de, no momento em que ele fizer para si mesmo a
pergunta: “O que tenho a ver com a corrupção?”, ele chegar à
conclusão, por exemplo, e dizer: “Olhe, fui alertado de que fulano de
tal era corrupto, mas insisti em votar nele. Então, sou responsável
pela corrupção”. O cidadão precisa ter a coragem de fazer essa
autocrítica, essa análise.

A Justiça, que tem feito esses questionamentos, está ficando em
situação contraditória. A Justiça Eleitoral e mesmo a Justiça comum
estão ficando em situação insustentável, pois muitos desses
processos não tiveram nenhum julgamento, nem em primeira, nem em
segunda, nem em terceira instância. Nesse momento é preciso ter a
ponderação de que o eleitor deve fazer uma avaliação mais minuciosa
e tentar entender se, mesmo não sendo julgado, há indícios ou não de
que tal pessoa mereça a sua confiança.

Mas quem tem o poder para aprofundar e dar a sentença é a
Justiça. Vem a Justiça e diz: “O Congresso Nacional não funciona,
não revê o Código Processual”. O Código Processual Brasileiro
admite inúmeros e infindáveis recursos, que permitem ao réu,
principalmente em processos dessa natureza, fazer com que o
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processo nunca vá a julgamento. Ora, se esse réu não quer que o seu
processo seja julgado, o povo deve julgar esse réu e não permitir que
ele se eleja. Mas, se é a Justiça que está morosa, aí a situação é
outra. Aí a Justiça também começa a ficar em situação
constrangedora. Ela tem de ter uma resposta para a sociedade. Se a
Justiça vem e diz: “Fulano não pode ser candidato”. Por quê? Pesam
contra ele inúmeras acusações. E por que a Justiça não julga, não
sentencia, definindo se tal candidato é culpado ou inocente? Era
preciso que viesse a público um pouco mais de informação para o
eleitor. Não julgou porque o réu está impedindo o julgamento. Na
minha opinião, esse tipo de comportamento é de réu confesso. Se eu
tivesse sobre minha pessoa qualquer acusação, seria o primeiro a
querer que aquele processo tramitasse e que, o mais rápido possível,
a decisão fosse prolatada e viesse a público para que eu pudesse
dizer “sou inocente” com isso confirmado pela Justiça. Não tenho
nenhum processo que me traga esse constrangimento, mas entendo
que um homem de bem, quando é acusado, deve ser o primeiro a
querer ter seu problema esclarecido. Mas não é isso que vemos nas
campanhas. São sempre os mesmos, com processos de 10 anos
atrás, alegando que a Justiça não julgou. Mas, se formos analisar o
processo, veremos que contratam advogados só para impedir que a
Justiça sentencie.

Vivemos um momento delicado. Isso nos remete a outro Poder co-
irmão deste Poder Legislativo mineiro, que é o Poder Legislativo
Federal, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é inoperante,
está virando vergonha nacional. As matérias de natureza eleitoral do
Brasil passam a ser decididas pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE -
ou pelo STF porque o Congresso é inoperante. É inoperante não só
porque se acovarda, mas também porque quer manter algumas
situações insustentáveis. O Congresso quer manter algumas
situações que não são boas para a democracia, como por exemplo, a
infidelidade. A infidelidade em qualquer ambiente - na vida familiar, na
relação entre as pessoas, na vida partidária - é algo vergonhoso,
nojento. No entanto, foi preciso que o TSE e o STF dessem sentenças
para estabelecer que o mandato pertence ao partido, porque o
Congresso não vota, não decide, não legisla sobre matéria tão
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relevante. Na questão que envolve as campanhas eleitorais foi preciso
o TSE decidir o que pode e o que não pode porque, infelizmente, o
Congresso não decide. Não são todos. Temos bons Deputados
Federais, mas temos alguns que são muito melhores de discurso que
de prática. Dizem sempre que estão a favor dos Municípios, que são
contra impostos. Agora mesmo estão votando mais uma contribuição
para a saúde. Acabou a CPMF, que nunca foi para a saúde, que era
apenas mais um imposto entre os inúmeros impostos que já pagamos,
e estão lá os Deputados Federais votando outro imposto. E são os
mesmos que nos pedem votos dizendo que não vão votar mais
impostos porque os brasileiros já pagam demais. Procure saber se
seu Deputado Federal votou contra ou a favor do imposto. A grande
maioria da bancada mineira votou a favor de mais um imposto.
Quando se discute a distribuição dos recursos entre Município,
governo estadual e governo federal, todos são unânimes em dizer que
fica muito pouco para o Município e que vai muito para o governo
federal. Mas onde está uma atitude do Congresso para mudar isso?
Não existe nenhuma atitude. E é isso que estamos vendo novamente
neste momento em que se aproximam as eleições municipais. O
eleitor está sendo chamado a refletir sobre os candidatos. É bom que
seja chamado, é bom que os eleitores façam essa reflexão, analisem
quem tem a ficha suja e quem tem a ficha limpa. Você, com certeza,
muito mais que o próprio Juiz da sua cidade, consegue analisar a
história desse candidato. Existem candidatos com processo de toda
natureza. Há candidato com processo que envolve até exploração
sexual de menores. Existe candidato processado por conselho tutelar,
envolvido com prostituição infantil, que não se preocupou em fazer
com que o processo fosse a julgamento e que ficasse definido.
Prefere que o processo não ande. Paga a um advogado para o
processo não andar. Candidatos envolvidos em muitos processos de
desvio de dinheiro público pagam um advogado para não deixar o
processo andar e, depois, dizem ao povo que são inocentes, que o
processo ainda não transitou em julgado. Isso não ocorre porque não
deixam. E a Justiça e o Congresso Nacional se calam, pondo depois a
culpa no eleitor. É hora de o eleitor reagir, de fazer, de fato, justiça
com as próprias mãos, mas num ambiente democrático, selecionando
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um candidato que realmente tenha uma ficha limpa, uma história
limpa, de combate à corrupção, e não de envolvimento com ela. Muito
obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, todos os mineiros que nos acompanham
pela TV Assembléia, membros da imprensa, voltamos a esta tribuna,
agora, no segundo semestre dos nossos trabalhos, após o recesso
parlamentar, e infelizmente trazemos um notícia triste que merece a
nossa atenção. O objetivo é pedir providência, a fim de que fatos
como os ocorridos na madrugada de domingo para segunda-feira, na
cidade de Matias Cardoso, no Norte de Minas Gerais, não voltem a
ocorrer.

Matias Cardoso, para quem não conhece, é uma cidade histórica, a
primeira cidade de Minas Gerais, a primeira freguesia, a primeira
Capital do Estado, infelizmente até hoje não reconhecida como tal.
Temos, naquela localidade, a primeira igreja construída em Minas.
Referimo-nos à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, cuja
construção foi iniciada em 1655. Sem dúvida, trata-se de um dos
maiores patrimônios culturais do povo mineiro. Essa igreja, cujas
obras já foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - Iphan -, vem precisando, há anos, de uma
restauração. Entram e saem governos que prometem restauração e
recursos, mas não os efetivam.

Tivemos uma notícia muito desagradável neste fim de semana. Dois
ladrões, apenas com uma chave de fenda, arrombaram a Igreja de
Nossa Senhora da Conceição e levaram três valiosas imagens desse
templo. Ficamos tristes pela morosidade das autoridades, pela falta de
atenção da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, que, até agora,
não se manifestou. Ela não se importa com essa situação. O
patrimônio cultural está jogado às traças. Ficam, então, aqui o nosso
repúdio por essa situação e o nosso pedido de providências à
Secretária de Cultura, ao governo de Minas.

Quem sabe, com esse ocorrido, essas autoridades acordem, para
resgatar a verdadeira história do Estado, devolvendo a Matias
Cardoso o título de primeira Capital de Minas? Se não for assim, que
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se inicie, nesta Casa, pelo menos um movimento para se criar o Dia
dos Geraes, a ser comemorado no dia 23 de março, data em que o
bandeirante Matias Cardoso aportou às margens do Rio São
Francisco e fundou a cidade histórica de Matias Cardoso, não
reconhecida pelas autoridades mineiras como a primeira Capital.

Portanto fica aqui o nosso pedido de providências para que as
Polícias Militar, Civil e Federal, enfim, todas as autoridades entrem
nesse caso, com o objetivo de desvendá-lo, prender os ladrões e
recuperar essas imagens tão importantes. Foram roubadas as
imagens valiosíssimas de Nossa Senhora de Santana e São Miguel, o
que, com certeza, trará um grande prejuízo para o patrimônio cultural
de Minas Gerais. Deixamos aqui, então, o nosso relato.

Ao Pe. Adaílton, pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição,
deixo a certeza de que estaremos atentos nesta Casa, a fim de que
sejam tomadas todas as medidas possíveis. Cobraremos providências
das autoridades.

Participei de uma reunião da Comissão de Cultura desta Casa,
quando apresentei requerimento para a realização de uma grande
audiência pública no Município de Matias Cardoso, a fim de chamar a
atenção das autoridades do Estado, para que, o mais rápido possível,
seja resolvido o problema dos repasses financeiros e assim seja
possível recuperar a Igreja de Nossa Senhora de Conceição, a mais
antiga de Minas Gerais, um patrimônio do Estado que está totalmente
depredado e em estado caótico. Bandidos conseguiram invadir a
Igreja, tão importante para os mineiros, para assaltá-la, utilizando-se
apenas de uma chave de fenda.

Esperamos que notícias tristes como essa já não possam ser
manchetes de nossos jornais. Deixo esse chamado a todos os
parlamentares, a esta Casa, às Polícias Militar, Civil e Federal, a todas
as instituições de segurança do Estado, para que, quanto a esse caso
específico, lutem pela recuperação das três imagens, que são de
fundamental importância para a vida cultural não só de Matias
Cardoso, mas também de todo o Estado de Minas Gerais.

Quero ainda, Sr. Presidente, aproveitar os minutos que me restam,
para, mais uma vez, fazer uma cobrança. Nesta semana, estive na
cidade de São Francisco. Aproveitei o recesso parlamentar para visitar
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várias cidades, como São João das Missões, Manga, Januária,
Varzelândia, Itacambira, Brasília de Minas, Icaraí de Minas, Luislândia
e Chapada Gaúcha. Para minha tristeza, Sr. Presidente, tenho de
voltar a esta tribuna para cobrar, mais uma vez, providências por parte
da Cemig. Há três meses, alguns Diretores dessa empresa
almoçaram com representantes da bancada do Norte de Minas,
quando asseguraram que, imediatamente, retomariam as obras para a
eletrificação dos poços artesianos, perfurados e equipados há mais de
três anos no Norte de Minas. Novamente as notícias foram
enganosas. Eles nos enrolaram mais uma vez, e essas cidades
continuam sem água potável, porque a Companhia Energética de
Minas Gerais não liga mais para os pobres. Seus representantes
esqueceram-se definitivamente do Norte de Minas e da
responsabilidade da empresa com as comunidades dessa região.

A cada dia é apresentada uma versão diferente para a solução dos
problemas de centenas de poços artesianos do Norte de Minas. No
final do ano passado, no Palácio da Liberdade, vi o Governador Aécio
Neves ordenar ao Presidente da Cemig, Sr. Djalma Morais, que, no
prazo de 30 dias, fizesse a ligação desses poços artesianos; todavia
essa determinação já está fazendo aniversário. Várias reuniões, aqui
e em Montes Claros, foram realizadas. Diversos anúncios e
publicidades em jornais já foram feitos. No entanto a energia para os
poços artesianos, o que é bom, não saiu do papel até hoje. É
impressionante como essa empresa se sente acima de tudo, acima da
lei, acima da determinação até do Governador de Minas Gerais.

Deixo registrado esse nosso repúdio. É impressionante como o
Presidente e os Diretores da Cemig não cumprem a palavra dada.
Eles já se assentaram com a bancada do Norte por diversas vezes,
fixando datas para início da eletrificação; todavia nem um só poço
naquela região foi energizado. É impressionante, Deputado Gil Pereira
- que nos acompanhou em várias reuniões -, o que tem ocorrido. Até
hoje a Cemig está-nos devendo. Fui a São Francisco, onde nenhum
poço foi energizado, assim como Itacambira e Manga. Isso é
impressionante. Eles não estão apenas nos enganando, Deputado
Luiz Tadeu Leite, mas enganando também as comunidades e a maior
autoridade de Minas, o Governador Aécio Neves, que acredita que
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esses poços já estão em funcionamento.
Fica aqui, mais uma vez, nosso repúdio por essa lentidão, a essa

falta de vontade da Cemig, que deveria honrar, antes de tudo, os
compromissos firmados com o povo de Minas Gerais, que garante os
lucros exorbitantes e as riquezas da empresa. A Cemig, que lucra
mais de R$2.000.000.000,00 por ano, é incapaz de ligar a energia de
um poço artesiano, o que mataria a sede de milhares de pessoas do
Norte de Minas.

Deputado Antônio Júlio, V. Exa., assim como eu, tem atuado na
cobrança, na defesa dessas ações. Esperamos, então, que essa
empresa cumpra suas ações em Minas Gerais. É impressionante a
falta de sensibilidade por parte dos Diretores da Cemig, do comando
da empresa. Esperamos que essas obras sejam realizadas o mais
breve possível. Na verdade, estamos correndo o risco de perdê-las,
visto que, no tocante aos poços que foram equipados, as bombas e as
caixas d’água já estão comprometidas. Há três anos, estão sob o sol,
sem funcionar, porque falta energia. Portanto, mais uma vez, deixo
aqui a cobrança para que os Diretores da Cemig cumpram a
determinação do Governador. É preciso que se cumpra o
compromisso firmado com a bancada do Norte, enfim, com Prefeitos,
Vereadores e lideranças comunitárias do Norte de Minas.

O Norte de Minas não pode aceitar essa situação de abandono, de
falta de responsabilidade e de vergonha dessas autoridades, que vão
lá, firmam um compromisso, dizem que ligarão a energia, mas não o
fazem. Se não houver outro jeito, teremos de recorrer à Justiça, a fim
de que a Cemig cumpra a determinação e pare de gastar milhões com
propaganda na televisão, pois isso não resolve o problema. Basta
lembrar a falta de água em nossa região. Os poços artesianos foram
perfurados há mais de três anos. Até parece picuinha com o Norte de
Minas, com a nossa gente. Não podemos aceitar isso calados.
Portanto fica aqui a indignação deste parlamentar, que conhece a
realidade da região e, assim, não pode admitir que uma empresa do
povo mineiro, riquíssima, ou seja, uma empresa que criamos,
pagamos, sustentamos, deixe de cumprir suas funções. Essa empresa
agora só pensa em bolsas de valores, em lucros exorbitantes e em
tarifas aberrantes. Não cumpre seu verdadeiro compromisso, qual
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seja o de atender primeiramente à população mais carente de Minas
Gerais.

Esperamos uma resposta definitiva do Presidente da Cemig. Caso
contrário, este parlamentar e esta Casa começarão a mobilizar os
Presidentes de associações comunitárias e as pessoas que estão
passando sede na região. Se a situação continuar como está, teremos
de realizar protestos, acampar e promover invasões a fim de chamar a
atenção dessas pessoas. Só assim as autoridades acordarão e
resolverão esse problema. Obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia que
acompanham os nossos trabalhos, no final do semestre fizemos,
desta tribuna, um pronunciamento para tratar de um tema recorrente.
Ou seja, estamos, há alguns dias, trazendo à tona este assunto, que
repercute nas regiões onde atuamos. Por sinal, trata-se de um tema
correlato ao abordado pelo Deputado Paulo Guedes, já que também
diz respeito à Cemig. Faço referência ao programa Luz para Todos.

Sr. Presidente, ao final deste pronunciamento, protocolaremos na
Mesa um requerimento solicitando ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário, representado pelo caro amigo e ex-Deputado Rogério
Correia, que faça gestões e acompanhe de perto a retomada do
programa Luz para Todos, a fim de garantir algo duramente pactuado
depois de muitas negociações, audiências públicas e manifestações
em várias regiões do nosso Estado: a priorização dos Municípios
contemplados pelo programa Territórios da Cidadania em Minas
Gerais, que são exatamente aqueles de menor IDH e que se
encontram nessas regiões que, há muitos e muitos anos, demandam
infra-estrutura - e não só relativamente à energia elétrica, mas
também essa -, as regiões do Noroeste e Norte de Minas e os Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri. Portanto, esse requerimento vem
coroar todo um processo de acompanhamento, de mobilização, de
acompanhamento fino, para garantir a retomada desse programa que
consideramos vital não só para as regiões citadas mas também para
todo o Estado de Minas.
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Ainda, Sr. Presidente, faço um registro: há mais de um ano, o
programa Luz para Todos foi interrompido nas áreas atendidas pela
Cemig em nosso Estado. Então, é preciso dizer que estamos
perdendo; é preciso insistir na afirmação de que estamos ficando para
trás em relação à dotação de todo o nosso Estado de infra-estrutura
de energia elétrica, o que é fundamental para garantir a presença do
homem no campo e a sua qualidade de vida, assim como o fomento à
produção, a agregação de valor à produção do meio rural. Por tudo
isso, é preciso garantir que dois programas - é claro que todos os dois
contam com a participação do Estado, e esperamos que os Prefeitos
também possam aderir a eles e deles participar substancialmente -,
concebidos e implementados pelo governo federal, o Luz para Todos
e os Territórios da Cidadania, possam efetivamente dialogar e
caminhar juntos, para se garantir o que se pretende: fomentar, de fato,
o desenvolvimento nessas regiões já citadas, Norte e Noroeste de
Minas e Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, regiões deprimidas
economicamente se comparadas a outras do Estado. Vale dizer que,
nas regiões fronteiriças com os outros Estados - todas elas fazem
fronteiras com a Bahia ou com Goiás -, a concorrência é desleal,
porque a infra-estrutura muda substancialmente, o que dificulta a
implantação de indústrias, de empreendimentos nessas regiões.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez, partindo da
afirmativa que já fizemos em outras ocasiões, de que não há nesta
Casa nenhum parlamentar que não tenha demanda reprimida do Luz
para Todos em suas bases eleitorais, gostaríamos de que nos
uníssemos para garantir a retomada desse programa e a priorização
já pactuada, porque essas regiões foram também as de menor
atendimento no Estado.
  Também queremos concordar com o Deputado Paulo Guedes,
reafirmando com a mesma determinação, com a mesma veemência
com que o fez, que o anúncio de que o atendimento aos postos
artesianos e às escolas do Estado, ainda não atendidas com energia
elétrica, seria feito imediatamente, já aconteceu há vários e vários
meses. O Governador já mandou fazer, a Cemig já disse que o faria
imediatamente, mas já se passaram vários meses desse anúncio.
Portanto, não é defensável, não há justificativa para que uma ação



68

como essa, prioritária, que garante acesso à água para
dessedentação animal e também para o atendimento às comunidades
rurais e às escolas do meio rural, ainda esteja aguardando a boa-
vontade da Cemig. Muito obrigado.

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 foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.757/2008, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Centro
Acadêmico Afonso Pena pelos 100 anos de sua fundação; Fábio
Avelar e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -
pelos 30 anos de sua fundação; e Vanderlei Miranda e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o
Café Palhares pelos 70 anos de sua criação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.

A Presidência anuncia que o colega Deputado Estadual Paulo Cesar
encontra-se em tratamento no Hospital Madre Teresa. Todos os seus
colegas Deputados lhe desejam pronto e total restabelecimento.
Temos boas notícias - notícias recentes - de que o Deputado já está
melhorando.
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Gostaria também de enviar, em nome de todos os Deputados desta
Casa, o nosso abraço fraternal e o nosso conforto cristão ao nosso
amigo Deputado Eros Biondini e a todos seus familiares pelo
falecimento da sua avó Flóripes dos Santos Ferreira.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adalclever Lopes
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, é uma honra voltar do nosso recesso e poder
ocupar esta tribuna para lembrar aos nossos concidadãos de Minas
Gerais que amanhã o STF realizará uma sessão histórica, quando
definirá, de uma vez por todas, a questão tão divulgada pela mídia da
vida pregressa dos candidatos a Vereador e a Prefeito em todo o
Brasil.

No País há um movimento orquestrado para considerar todos os
políticos como safados, ladrões e corruptos, todos aqueles que
tiveram processo. Sr. Presidente, quero lembrar que dificilmente
alguém consegue ser Prefeito neste país sem ter um único inquérito
ou um único processo.

Sr. Presidente, mais me estranha que, neste momento em que há
esse choque dentro da própria Justiça, uma discussão de poderes
internos na Justiça brasileira quer até eleger a polícia como mais um
poder da República.

Preocupo-me, porque a mídia não mostra toda a verdade. Se, para
ser Prefeito ou Vereador, a vida pregressa não pode ter nenhuma
mácula de processo aberto ou de inquérito iniciado, não poderia ser
Ministro da Justiça o Sr. Tarso Genro, que responde a 17 processos;
não poderia ser candidata a Prefeita a Sra. Marta Suplicy, em São
Paulo, que responde a 5 processos; não poderia ocupar a cadeira de
Presidente do Superior Tribunal Eleitoral o Sr. Gilmar Mendes, que
responde a 2 processos; não poderia ocupar a Presidência da
República o nosso querido e estimado Presidente Lula, que responde
a 2 processos; não poderia ser Deputada Federal a Líder do PT em
Minas Gerais, Maria do Carmo Lara, que responde a 3 processos. Se
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processo, denúncia e inquérito representassem a verdade, teríamos
de inicialmente rasgar a Constituição brasileira.

O STF marcou para amanhã reunião especial para definir o que o
próprio STE já definiu: não se pode passar por cima da Constituição.
As pessoas só são culpadas depois de sentença transitada em
julgado. A inelegibilidade, argüida aos montões por todo o Estado de
Minas Gerais, por todo o Brasil, é nada além do que a ponta de um
“iceberg”, de uma luta intestina entre os próprios membros do Poder
Judiciário de todo o Brasil. Isso é perigoso. Lembro que, há cerca de
15 dias, antes do recesso, fiz um pronunciamento aqui, demonstrando
a minha preocupação de brasileiro, de cidadão. Se continuarmos com
esse processo de denuncismo, de enxovalhar a vida alheia, de tentar
fazer como o Chico Buarque, usando a Geni como depósito de fezes,
haveremos de assistir, em pouco tempo, à derrocada da democracia.
E isso é perigoso.

Não posso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, deixar
de avaliar esse assunto, que é de importância nacional, mas fere cada
brasileiro, porque, de repente, todos nós que praticamos política e
somos considerados pés de dinheiro, ricos e, por conseqüência,
ladrões e corruptos, somos envolvidos, de golfada, numa atitude
generalizada do Ministério Público a condenar-nos todos antes do
julgamento, a considerar-nos incapazes para a disputa eleitoral.

Tenho documentos para provar que tanto o Ministro da Justiça, que
responde a 17 processos e inquéritos, quando foi Prefeito de
Rancharia... Acho que também o próprio Presidente da República não
poderia exercer o seu cargo, assim como nenhum de seus Ministros,
porque todos respondem a processos. Essa generalização é perigosa.

Lá na minha terra, Teófilo Otôni, foi argüida a inelegibilidade da
nossa Prefeita do PT, assim como a minha. O Ministério Público
considerou minha candidatura inadequada em vista de processos,
todos de origem política. O candidato do Democratas, Sr. Eduardo
Tomich, apareceu como o único que não tinha nenhum processo.
Mas, vasculhando o “site” do STF e do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, encontrei a informação de que ele tem dois processos ativos e
teve cinco outros processos quando foi Prefeito de Pedra Azul - por
incrível que pareça, a nossa Promotora Eleitoral não descobriu isso.
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Ele teve sua candidatura deferida. Dois pesos, duas medidas.
Não dá para compreender, Sr. Presidente, e, a partir de ontem, veio-

nos outra preocupação. No último dia do primeiro semestre,
aprovamos aqui uma proposta de emenda à Constituição que coloca
de forma clara o que o Ministério Público não tem deixado ficar claro:
os membros do Poder Executivo são, a todo o instante - e a mídia
divulga a todo o instante -, motivo de processos por improbidade
administrativa. Esta Casa, sem criar lei nova, mas desejando clarear o
assunto, assim o fez quando apreciou o Projeto de Lei Complementar
nº 69, modificando alguns aspectos da atuação do Ministério Público.
Também deixamos claro o assunto na nova iniciativa que aprovamos
alterando a Lei Complementar no 59/2001, em seu art. 340, em que se
diz que é “facultado ao Tribunal de Justiça criar Câmara Especial,
mediante lei específica, com competência preferencial para processar
e julgar as ações penais contra os agentes políticos”. Estou deixando
claro que a referência aqui é a agentes políticos, porque o Ministério
Público entende que aqueles que são eleitos não são agentes
políticos, mas agentes públicos. Mas a letra da lei é muito clara:
agente público é o servidor público, aquele que é contratado, que faz
concurso e que toma posse. Ao servidor público cabe o processo de
improbidade administrativa, mas não ao agente político, Sr.
Presidente. E decisões e mais decisões do Supremo Tribunal Federal
estão sendo pisoteadas, esmagadas pelo Ministério Público, porque
ele não considera que o agente político só responda por crime de
responsabilidade, e não por improbidade administrativa. E a imprensa,
a todo o instante, divulga ações de improbidade administrativa contra
agentes políticos. Não sei se é necessário repetir dezenas de vezes o
que é claro: a diferença substancial entre o agente político, aquele que
é eleito, e o agente público, aquele que exerce a função pública.

Ora, Sr. Presidente, chegou à imprensa uma nota da própria
Assembléia - da própria Assembléia, desculpem-me -, dizendo que, se
a redação do dispositivo conduzir a uma interpretação distinta daquela
que se pretendeu, a Assembléia Legislativa defende que o artigo seja
vetado. Se é isso o que defende a Assembléia, sou minoria, porque
não defendo que esse artigo seja vetado. Até porque está muito claro,
para que já não se tenha dúvida, na nova redação dada ao art. 340 da
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Lei Complementar no 59, no art. 340 modificado pelo Projeto de Lei
Complementar no 26/2007: “O Tribunal de Justiça criará Câmara
Especial para processar e julgar as ações penais e de improbidade
administrativa contra os agentes políticos”. Vejam que se diz que o
Tribunal criará a Câmara Especial, ou seja, isso não lhe é facultado;
ele é obrigado a criá-la. Parece, Sr. Presidente, que não entenderam
as razões dos Deputados, que, em sua maioria, aprovaram esse
projeto de lei complementar.

Estamos colocando no texto da lei, para que o Ministério Público não
continue acionando Prefeitos, Vereadores e Presidentes de Câmara
por crimes de improbidade administrativa, porque o agente político
não pratica crime de improbidade administrativa. Ele pode praticar
crime de responsabilidade. Quem é advogado, quem estudou direito,
quem busca o espírito da lei não pode compreender que agentes
políticos continuem sendo processados, indiciados, com inquéritos
abertos para apuração de improbidade administrativa. Não cabe
improbidade administrativa para agente político. Isso está claro em
vários e vários acórdãos do Supremo Tribunal Federal. E é preciso
que a Justiça continue sendo entulhada de tantos processos, que vão
morrer no Tribunal de Justiça. É preciso mobilizar toda a máquina do
Judiciário, uma sessão plena do Tribunal, para jogar por terra o que é
elementar em Direito. Qualquer estudante de Direito sabe distinguir as
duas figuras: do agente político e do agente público. No entanto
cismam e, às vezes, Sr. Presidente, numa demonstração de
incompetência jurídica, a mais aberrante, processam Prefeitos,
Vereadores e Presidentes de Câmara pelos dois crimes: improbidade
administrativa e de responsabilidade. Ou seja, pelos dois, ao mesmo
tempo e pelo mesmo fato.

Sr. Presidente, penso que não posso contestar o que diz a
Assembléia, mas não teve meu voto a decisão de achar que pode ser
vetado esse artigo. Digo a V. Exa. que não concordo com isso, e
tenho dificuldade em aceitar determinados comportamentos. Sei muito
bem que essa nota à imprensa foi muito mais para dizer que não
estamos tão preocupados com isso, porque, em verdade, o Tribunal
de Justiça reforma todas essas sentenças de primeira instância.
Estamos preocupados, Sr. Presidente, em não continuar entulhando o
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Poder Judiciário com ações “holofotárias”, para a mídia. A mídia, que
não tem jornalistas formados em Direito, engole essa balela de
colocar impressa a bobagem que o Promotor de Justiça disse, que
está processando um agente político por improbidade administrativa.

Perdoe-me, Sr. Presidente, por este pronunciamento, indo talvez até
contra a decisão da maioria da Casa, mas, como cidadão, como
homem que se formou em Direito, que labutou e advogou, que
pretende conhecer um pouco do direito brasileiro, não posso aceitar
essa incongruência que está formulada, não apenas no conceito do
Ministério Público, daqueles maus Promotores que, graças a Deus,
são poucos. A maioria é gente boa, que trabalha direitinho, mas esses
poucos fazem um estrago danado, quando confundem a opinião
pública, jogam na lama o nome dos políticos, em nome da vocação
“holofotária”. É querer aparecer, não agüentar ver as luzes da
televisão e as letras de jornais para aparecer.

Ao votarmos a Lei de Organização Judiciária, criamos o instrumento
das entrâncias especiais, a fim de que não seja preciso que eles
façam esse espetáculo para cavar uma promoção rápida, para subir e
chegar a Belo Horizonte depressa. Foi isso que fizemos criando
entrâncias especiais em todo o Estado, para que os Promotores de
Justiça e os Juízes possam ficar mais tempo no interior, nas suas
cidades de origem, possam conviver com a sociedade e ver que nem
todo o mundo é ladrão, que nem todo o mundo é safado, que existe
uma sociedade organizada, que as pessoas convivem bem. Se eles
andassem no meio do povo, saberiam que 90% do povo brasileiro são
gente honesta e séria, e não é todo o mundo que é ladrão. Não há
como colocar essas pessoas separadas da sociedade. Elas se
colocam num altar, num patamar, como se fossem os únicos puros, as
únicas vestais deste país. E isso não é verdade, Sr. Presidente. Volta
e meia, Juiz está sendo preso em flagrante delito; volta e meia,
Promotor está sendo preso em flagrante delito. Não são vestais e não
são tão puros? Fazem parte de uma sociedade que tem suas
impurezas, suas irregularidades, seus defeitos de comportamento, e
aceitamos isso. Ninguém culpa toda uma categoria pelos erros de
alguns. Há político safado? Há. Há político ladrão? Há. Que a Justiça
aja sobre estes e prove que são ladrões, que são safados, mas a mim,
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ao meu nome, não sujem de tabela, porque isso não aceito, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - 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, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente. Queremos tratar, neste momento, de um
assunto que consideramos de muita relevância e que temos
acompanhado, Sr. Presidente. Trata-se de uma área em que
militamos e que diz respeito às ações do terceiro setor. São ações que
nascem da iniciativa da sociedade civil, desejosas de ocupar o vácuo,
o vazio das ações institucionais das três esferas do poder, dos
governos federal, estadual ou municipais.

É exatamente em virtude de ações como essas que podemos
afirmar com muita tranqüilidade que o tecido social deste país ainda
não foi rompido, pois temos muitas organizações da sociedade civil
estruturando-se, organizando-se para promover ações de cunho
social, de forma substitutiva na grande maioria das vezes, e para
complementar, para subsidiar e, muitas vezes, até para provocar a
ação do poder público.

Hoje, com a discussão que se vem firmando, felizmente, em todos
os espaços, sobre a necessidade de se adotarem mecanismos de
desenvolvimento sustentável, apesar de ser esse um conceito em
disputa, em construção, em que as visões são muitas distintas uma
das outras, mas estabelecidas na nossa sociedade, afirma-se
categoricamente, de maneira imperiosa, a necessidade de
participação da sociedade civil. Sem sociedade civil organizada
participante não é possível promover desenvolvimento sustentável.
Quem faz o amálgama, quem ligará as ações na base real da
sociedade é a sociedade civil, são as lideranças sociais que
mobilizam, que articulam, que promovem, que lutam para que o
Estado atue quando não atua. Por muitas e muitas razões, a
sociedade civil consegue organizar-se para ocupar esse espaço vazio
e promover ações complementares ou substitutivas ao Estado.

Fala-se em desenvolvimento sustentável, expressão que vem



75

associada, que diz respeito às alianças intersetoriais. É lógico que,
para promover o desenvolvimento sustentável, os três setores - o
público, o privado, dos empreendimentos econômicos, e o da
sociedade civil - precisam, de alguma maneira, estar articulados, criar
espaços comuns de construção coletiva, de construção de consensos
mínimos para pautar e orientar a intervenção social.

Assim, as alianças intersetoriais ganham evidência, relevo e passam
a ser também reconhecidas, defendidas e propaladas.

Ao falar em alianças intersetoriais associadas às parcerias
intersetoriais, novamente trazemos a público uma questão que
consideramos relevante. Trata-se da parceria que se realiza há anos
na nossa Capital, que conta com a participação de uma organização
da sociedade civil, não só legítima no que faz, mas extremamente
valorizada e reconhecida no Estado de Minas Gerais, nacionalmente e
por organismos internacionais: a organização Circo de Todo Mundo.
Essa organização nasceu da luta em defesa das crianças e dos
adolescentes. Essa luta resultou no Estatuto da Criança e do
Adolescente, e essa organização se transformou num processo
estruturado de traduzir os ideários desse Estatuto em ações efetivas
de proteção, promoção e cuidados para garantir a recuperação, a
socialização e a proteção efetiva de inúmeras crianças e inúmeros
adolescentes na Capital de Minas Gerais.

Há muitos anos, o Circo de Todo Mundo funciona, em parceria com
o governo do Estado, num espaço pequeno, muito reduzido, onde
funcionava a antiga Febem em Belo Horizonte. O que está
acontecendo?

Para desenvolver outra ação também importante, o Centro de
Referência da Juventude de Minas Gerais, voltado para a juventude
aqui na Capital, ação meritória, sem sombra de dúvida, que queremos
ver acontecer e também defendemos, está causando uma tensão,
uma polêmica. Para implantar esse Centro de Referência da
Juventude, escolheu-se exatamente o espaço da antiga Febem, onde
está instalado o Circo de Todo Mundo.

A posição até então manifestada pelos representantes do Estado,
das áreas de cultura e planejamento, é a de que o Circo de Todo
Mundo tem de abandonar a área e liberar o espaço para a
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implantação do novo projeto.
Defendemos que é possível articular as duas iniciativas, até mesmo

para que tudo de meritório, de reconhecido e de notável que o Circo
de Todo Mundo já fez e continua fazendo pelas crianças e pelos
adolescentes seja fonte de inspiração para as ações que serão
implantadas pelo governo do Estado.

Sabemos que desenvolver, sistematizar uma metodologia de apoio
social, principalmente com esse público de criança e adolescente, não
é muito simples. São anos e anos de dedicação, estudo, esforço e
experimentação. São anos e anos de resultados concretos que se
revelaram em muitas premiações, demonstrando o reconhecimento
objetivo por parte de órgãos do poder público, do Ministério Público,
do governo do Estado, de organizações nacionais e internacionais.

Portanto, mais uma vez, trazemos a público o nosso pedido, porque
estamos preocupados com o fato, apesar de o Ministério Público já ter
aberto inquérito administrativo e realizado uma audiência pública no
dia 10 de julho, que contou com a participação de representantes do
governo do Estado, e iniciado uma negociação.

Torcemos para que o Ministério Público de fato consiga conduzir
esse processo de maneira a harmonizar os interesses da organização
Circo de Todo Mundo com essa nova iniciativa voltada para a
juventude no Estado de Minas Gerais, e acreditamos nisso.

Estamos aguardando pronunciamento do governo do Estado e
queremos que venha logo, para que seja resolvida essa situação e
acabe-se com a angústia pela qual os dirigentes da ONG Circo de
Todo Mundo estão passando. Trata-se pessoas extremamente
engajadas, comprometidas com as causas das crianças e dos
adolescentes.

Apresentando alguns números, Sr. Presidente. Da área total de
77.000m² da antiga Febem, somente 5.000m² são ocupados pelo
Circo de Todo Mundo. Da área construída, 12.468m², somente se
ocupam 900m² para as atividades do Circo de Todo Mundo. Fora da
área construída, em um terreno de 4.000m², onde está instalada a
lona do Circo de Todo Mundo, realiza-se também um projeto
financiado pelo Projeto Criança Esperança, que está, nesses dias, na
mídia, com um processo de mobilização, de arrecadação. O projeto
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apoiado pelo Criança Esperança chama-se Nossos Papos à Sombra
do Jenipapo, referido-se ao jenipapeiro que existe no terreno. Esse
trabalho vem atendendo, de forma ampla, mais de 600 crianças e
adolescentes. Portanto, fica aí o nosso registro.

Queremos trazer outro assunto que diz respeito também à ação do
governo do Estado e a uma iniciativa antiga do governo, também
meritória, que vem fazendo um trabalho extremamente relevante,
apesar do que considero um abandono por parte do governo do
Estado. Já falei inúmeras vezes, porém queremos dar ênfase maior
neste momento. A Fundação Caio Martins, que tem diversas unidades
espalhadas ao longo da Bacia do São Francisco, entidade que já foi
notável, que já foi referência em educação em Minas Gerais, hoje está
abandonada. É preciso promover rapidamente uma revisão
metodológica para atualizar a atuação dessa instituição, apesar do
carinho, do esforço e do bom trabalho que vem sendo feito. Aliás, um
trabalho que vem alcançando bons resultados. É preciso também
investimento na estrutura física, nos alojamentos, nas oficinas
profissionalizantes. Para provar o nosso interesse, estamos
mobilizando recursos da esfera federal, com computadores. Estamos
fazendo campanhas de doação de roupas e de agasalhos, o que foi
feito no primeiro semestre para garantir socorro na época do inverno
que se aproximava. Estamos solicitando ao Deputado licenciado
Gustavo Correa, Secretário de Esportes e da Juventude, uma
audiência para atualizarmos essa discussão, para retomarmos o tema
do apoio e da promoção - poderia até dizer do socorro - às atividades
da Fundação Caio Martins.

Voltando à questão do Circo de Todo Mundo, amanhã haverá uma
audiência, agendada com o Sr. Tadeu Barreto, Subsecretário da
Seplag. Os Deputados André Quintão e João Leite, que ajudaram a
articular essa audiência, estarão também presentes, para
apresentarmos o tema e registrá-lo, assim como tentar participar
desse esforço de negociação para acomodar todos esses interesses,
importantes e meritórios.

Gostaríamos também, Sr. Presidente, de dizer que há um projeto na
pauta, discussão em 2º turno do Projeto de Lei nº 952/2007, do
Deputado Roberto Carvalho, que dispõe sobre a Bolsa Verde -
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programa de identificação, catalogação e preservação de nascentes
de água no Estado de Minas Gerais. Trata-se de um projeto fabuloso,
que foi objeto de ampla discussão aqui durante o primeiro semestre.
Houve muitas e muitas autoridades no assunto aqui presentes, para
discutir e enriquecer a proposta. Está tramitando uma proposta de
emenda que, em nosso ponto de vista, vai enriquecer e melhorar
muito a proposição inicial, que é destacar um percentual do Fhidro,
esse fundo para apoiar ações de revitalização e de fomento à
proteção ambiental relacionada com recursos hídricos; que vai
garantir recursos efetivos para a implantação do Bolsa Verde, para
não corrermos os riscos de ficarmos na mesma situação de muitas
outras boas propostas e proposições que nascem desta Casa e da
própria sociedade civil, chegam aos nossos gabinetes e são acolhidas
por nós, mas ficam na boa intenção, porque não têm recursos para
sua implementação. Portanto, durante a discussão em 2º turno,
emendas serão apreciadas; essa é uma delas, e nós a defenderemos.
Tenho certeza de que será aprovada pelos nossos pares, porque é
fundamental dotar recursos para a implementação e para a ampliação,
de forma significativa, dessas ações como o Bolsa Verde aqui, em
Minas Gerais.

Para finalizar, Sr. Presidente, queria fazer um registro: o “Diário do
Comércio” desta data traz uma reportagem longa com o título: “RPM
amplia produção de ouro em Paracatu”. Minha querida Paracatu. Já
tratamos desse assunto aqui, e agora trago o registro de que o
faturamento do braço brasileiro da empresa Kinross também deverá
triplicar, assim como a produção, no ano de 2009, quando a
ampliação da operação estará plena. Vamos trabalhar muito, na linha
do que foi discutido aqui, recentemente, no nosso seminário legislativo
“Minas de Minas”, as contrapartidas sociais. Não só as contrapartidas
de compensação ambiental, mas também as sociais. Enquanto a
legislação federal que regulamenta todo esse processo não vem para
atender aos reclames da sociedade, que possamos mobilizar nossas
comunidades. Minha manifestação é nesse sentido.

Outro registro da matéria é o seguinte: nos últimos 10 anos, o valor
do metal quase quadruplicou, e segue, em 2008, a tendência de
valorização da maioria das “commodities” minerais. Esse é o quadro,
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que evidencia a rentabilidade das mineradoras que trabalham com
ouro. O teor do ouro explorado em Paracatu é o menor do mundo, e
mesmo assim a rentabilidade é fabulosa. Vamos cobrar e mobilizar
para que parcelas desses recursos sejam, de fato, investidas em
benefício da população, criando a possibilidade de que, após exaurida
a mineração, a sociedade tenha capacidade de sobreviver e não haja
um vazio. Como fica o vazio da lavra minerária, que não fique também
um vazio econômico, um vazio cultural, um grande vazio pesando
sobre a população de Paracatu. Acreditamos e apostamos nisso, e o
defendemos. Vamos continuar trabalhando com todos aqueles que
acreditam na importância da mineração na nossa sociedade
contemporânea, mas que acreditam também na necessidade de
aprofundar principalmente as compensações sociais naquelas
localidades onde a extração se dá, para que o impacto pós-mineração
não seja tão sofrido e doloroso como muitas outras experiências que
conhecemos na história de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 6, às 9 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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 14h40min, 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



80

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 publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr.
Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional
(10/7/2008). 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 2.692, 2.707 e
2.710/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.386/2008. 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 Ana Maria Resende em que solicita seja
realizada reunião para, em audiência pública, debater os benefícios e
a repercussão da nova “lei seca” no Brasil e em Minas Gerais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Delvito Alves.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 15/7/2008
Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento do Projeto de Lei nº
2.496/2008, em turno único, cuja relatoria avocou para si. 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.
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Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.397 e 2.391/2008. 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, 5 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Chico Uejo - Elmiro Nascimento.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, 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, discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento de ofício da Sra. Luciana Cristina Giannasi, Promotora de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente. 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 725/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no
1º turno, que apresenta (relator: Deputado Almir Paraca). 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 2.689 e 2.693/2008. 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 em
que solicita seja realizada audiência pública para debater suspeita de
irregularidade na venda do terreno da Codemig, onde se pretende
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instalar o Distrito Industrial de Ribeirão das Neves, bem como as
irregularidades no processo de licenciamento para sua instalação; e
Fábio Avelar e Sávio Souza Cruz em que solicitam a realização de
audiência pública na cidade de Caldas, com a finalidade de averiguar
denúncias recebidas pela Comissão sobre o extermínio de animais
domésticos nessa cidade. A seguir, o Presidente recebe requerimento
do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, para debater as normas do novo decreto que
regulamentará o licenciamento de projetos agrossilvipastoris e, ainda,
a utilização do zoneamento ecológico econômico para a agilização do
licenciamento ambiental. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca - Fábio Avelar - Inácio

Franco.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
16/7/2008

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado João
Leite (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do BSD), os Deputados Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi
e a Deputada Gláucia Brandão, 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 João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.046/2007, no 2º turno
(Deputado João Leite); 1.961/2007 e 2.262/2008, em turno único
(Deputada Maria Lúcia Mendonça); 2.444/2008 (Deputada Ana Maria
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Resende), em turno único; 2.483/2008, no 1º turno (Deputado
Vanderlei Jangrossi), e 2.528/2008, em turno único (Deputado Carlin
Moura). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do vencido
em 1º turno, com a Emenda nº 1, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.046/2008 (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, 6 de agosto de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Às 17h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes, Gilberto
Abramo e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros
da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
discutir e votar proposições da Comissão e comunica que está aberto,
até o dia 18/8/2008, o prazo para o recebimento de emendas ao
Projeto de Lei nº 2.591/2008. 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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.267/2008 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio) e 2.455/2008 (relatora: Deputada Elisa
Costa) na forma do vencido no 1º turno; 2.268/2008 (relator: Deputado
Lafayette de Andrada); 2.299/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio);
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2.300 e 2.301/2008 (Deputado Sebastião Helvécio); e 2.317/2008 na
forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1. Na fase de
discussão do parecer da relatora, Deputada Elisa Costa, que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nº 593/2007, no 1º turno, na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às
17 horas, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette

de Andrada.

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

2.245/2008
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, a proposição em tela

tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de
Lagoa Grande à MG-410.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.245/2008 tem por escopo dar a denominação

de Rodovia do Leite Francelino Luiz à rodovia que liga o Município de
Lagoa Grande à MG-410.

A indicação do nome do produtor rural Francelino Luiz para
denominar bem público é justa e oportuna homenagem a quem
influenciou a história da região com dinamismo e veemência.

Nascido no Distrito de Chumbo, Município de Patos de Minas, em
1932, destacou-se por seu espírito empreendedor, notabilizando-se
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como incansável batalhador pelas questões ligadas à pecuária e ao
progresso local.

Com muita luta e persistência, chegou a ter seu empreendimento
rural classificado em 46º lugar ente os produtores de leite do País,
com uma média diária de 10 mil litros. Foi fundador da Cooperativa
Mista Agropecuária de Patos de Minas - Coopatos de Lagoa Grande,
então Distrito do Município de Presidente Olegário.

Atualmente, o Município de Lagoa Grande se destaca no cenário
estadual como grande produtor de leite, com uma média anual de 58
milhões de litros, muito em decorrência do trabalho e exemplo de
Francelino Luiz.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do
projeto de lei em análise pretende demonstrar o reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à comunidade.

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

2.245/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.420/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Casa de Transformação Betânia, com
sede no Município de Lavras.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça 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 2.420/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Casa de Transformação Betânia, com sede no Município de Lavras,
que tem como escopo atender às comunidades carentes por meio de
ações de assistência social e de promoção da cultura, desporto,
ciência e tecnologia. Ela mantém núcleos de prevenção, recuperação
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e reintegração social de pessoas dependentes de drogas por meio de
tratamento em sistema de internato; implementa programas de
assistência médica e odontológica, em parceria com hospitais e
postos de saúde, junto a asilos e creches; e desenvolve projetos
educacionais e culturais em escolas, buscando ajuda financeira para
doação de bolsas de estudos e material aos alunos carentes.

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 2.420/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.481/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do
Ribeirão Santo Antônio, com sede no Município de Campos Gerais.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.481/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Produtores Rurais do Ribeirão Santo Antônio, com
sede no Município de Campos Gerais, que possui como finalidade
precípua congregar os produtores rurais e melhorar suas condições
socioeconômicas.

Para atingir esses objetivos, faz o levantamento das reais demandas
desse segmento relacionadas à educação, à saúde, à cultura e ao
esporte e desenvolve ações voltadas à proteção da família, da
maternidade, da infância, da adolescência e da velhice. Além disso,
combate a fome e a pobreza, orienta sobre a preservação do meio
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ambiente, promove a inserção dos seus associados no mercado de
trabalho e desenvolve um programa de incentivo e apoio à
agropecuária, com a colaboração da Emater, da Prefeitura Municipal e
de outros órgãos públicos, das esferas municipal, estadual e federal.

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

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

nº 2.481/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.498/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Córrego do Coqueiro Verde, com sede no Município de Manhuaçu.

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 2.498/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores do Córrego do Coqueiro Verde, com sede
no Município de Manhuaçu, que tem como finalidade precípua
congregar órgãos e pessoas interessadas em atender às demandas
dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,
culturais e recreativas, mobiliza os associados para participar de suas
iniciativas de interesse social, fomenta a integração e a solidariedade
entre eles e a comunidade, combate a fome e a pobreza, protege a
saúde da família, orienta sobre a preservação do meio ambiente e
promove campanha de vacinação infantil.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.498/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.500/2008

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 púbica o Centro de Referência e Apoio da
Comunidade do Bairro Boa Vista e Adjacências, 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 2.500/2008 pretende declarar de utilidade púbica

o Centro de Referência e Apoio da Comunidade do Bairro Boa Vista e
Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como
finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas em
atender às demandas dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais e
recreativas, mobiliza os associados para participar de suas iniciativas
de interesse social, protege a saúde da família e firma convênios com
entidades públicas e privadas para subsidiar e ampliar suas iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.500/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.504/2008

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 Espinheiro, com sede no Município de São Francisco.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça 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 2.504/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Espinheiro, com
sede no Município de São Francisco, que tem como objetivo a
proteção da saúde da família, das gestantes, das mães, das crianças
e dos idosos, por meio de campanhas de prevenção a doenças
transmissíveis e de incentivo ao aleitamento materno; a orientação
quanto aos direitos relativos à previdência ou à assistência social; a
integração de seus associados no mercado de trabalho, com a
promoção de cursos profissionalizantes; a habilitação de pessoas
portadoras de deficiência, a divulgação da cultura e do esporte e a
preservação do meio ambiente, especialmente do solo e das
nascentes da região.

Além disso, a entidade combate a fome e a pobreza, buscando
melhorar a renda familiar, por meio do incentivo à criação de hortas e
roças comunitárias, da distribuição de alimentos e do auxílio na busca
de emprego.

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 2.504/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.506/2008
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 púbica a Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Recanto da Tapera, 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 2.506/2008 pretende declarar de utilidade púbica

a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de
Recanto da Tapera, com sede no Município de São Francisco, que
tem como finalidade precípua implementar ações na busca de
melhoria para os moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, recreativas,
educacionais e culturais, oferece proteção à saúde da família, da
infância, da adolescência e da velhice, promove campanhas de
prevenção a doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas, ampara
crianças e adolescentes carentes, combate a fome e a pobreza,
integra seus beneficiados no mercado de trabalho, através da
promoção de cursos profissionalizantes, e orienta sobre a preservação
do meio ambiente.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.506/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.507/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Marruaz, 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 a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.507/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de
Marruaz, com sede no Município de São Francisco, que tem como
finalidade precípua implementar ações na busca de melhoria para os
moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, recreativas,
educacionais e culturais, oferece proteção à saúde da família, da
infância, da adolescência e da velhice, promove campanhas de
prevenção a doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas, ampara
crianças e adolescentes carentes, combate a fome e a pobreza,
integra seus beneficiários no mercado de trabalho, por meio de cursos
profissionalizantes, e orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Em vista do seu trabalho, acreditamos ser a instituição merecedora
do título de utilidade pública.

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

nº 2.507/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.514/2008

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 Comunitária do Barreiro,
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com sede no Município de São Francisco.
No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e

Justiça 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 2.514/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Barreiro, com sede no Município de São
Francisco, que tem por escopo contribuir para a melhoria da qualidade
de vida de seus associados e da comunidade da qual fazem parte.

Com esse intuito, mantém serviço de assistência médica, dentária,
jurídica, educacional e recreativa para o atendimento aos mais
carentes, defende os interesses de seus associados junto aos
poderes públicos e promove festas e competições esportivas.

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 2.514/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.523/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Confederação de Irmãos Beneficentes
de Montes Claros - Cibemoc -, com sede no Município de Montes
Claros.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça 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 2.523/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Confederação de Irmãos Beneficentes de Montes Claros, que tem



93

como finalidade proporcionar bem-estar às pessoas necessitadas, às
quais oferece serviços assistenciais gratuitos, bem como estimular
crianças e adolescentes na vivência da cidadania.

Assim, desenvolve programas de assistência médica e odontológica
voltados aos efetivamente carentes, de forma permanente e sem
discriminação, promove a educação de base e obras sociais, incentiva
a cultura, realiza orientação vocacional e formação profissional, em
parceria com organizações públicas e privadas.

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 2.523/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.527/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Lar Vicentino Divino Ferreira
Braga, com sede no Município de Betim.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça 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 2.527/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Lar Vicentino Divino Ferreira Braga, com sede no Município de
Betim, entidade beneficente e caritativa, que tem como finalidade
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
assistência social, além de apoio material, moral e intelectual, em
ambiente de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua
saúde física e mental.

Diante dessas considerações, 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 2.527/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.529/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Apicultores de João
Pinheiro - Apijop -, com sede no Município de João Pinheiro.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça 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 2.529/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Apicultores de João Pinheiro, entidade sem fins
lucrativos, que tem como principal finalidade coordenar, defender e
proteger os interesses desse segmento.

Na consecução de seu objetivo, realiza atividades envolvidas no
processo de produção, beneficiamento, transporte, armazenagem,
comercialização e industrialização da produção apícola de seus
associados e promove o intercâmbio com entidades congêneres e
intercâmbios técnico e comercial com outros apicultores. Além disso,
mantém a produção de sementes e mudas para aprimorar a qualidade
do mel e de outros produtos elaborados pelas abelhas, incentiva o
desenvolvimento tecnológico, a educação associativista, ambiental e
profissional na região e estimula o planejamento conjunto das
atividades do setor, buscando otimizar a produção sem restringir a
liberdade de cada apicultor.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição
merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.529/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.530/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de
Betim - Adefib -, com sede no Município de Betim.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.530/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Deficientes Físicos de Betim, que tem como
finalidade precípua congregar as pessoas portadoras de deficiência e
seus familiares, visando à defesa de seus direitos e ao pleno exercício
da cidadania.

Nesse sentido, reivindica a melhoria da prestação de serviços
públicos e particulares em benefício desse segmento; promove
atividades de aprimoramento físico, social, intelectual e científico para
os portadores de deficiência; oferece assistência e apoio às
necessidades de seus associados, extensivos a seus dependentes.

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

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

nº 2.530/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.532/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, com sede no Município de Santo Antônio do Itambé.

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 2.532/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no
Município de Santo Antônio do Itambé, que tem por finalidade
precípua promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas
portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício
da cidadania. Em vista disso, coordena e executa na sua área de
atuação os objetivos, programas e a política da Federação das Apaes
do Estado e da Federação Nacional das Apaes, realiza pesquisas,
estatísticas e estudos, referentes à causa do excepcional, que
proporcionem avanço científico para a área e formação de pessoal
técnico e articula junto aos poderes públicos e entidades privadas
políticas a defesa dos direitos dos portadores 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 2.532/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.540/2008

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 Tabocal, com sede no Município de São Francisco.



97

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 2.540/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Tabocal, com sede
no Município de São Francisco, que tem por finalidade precípua
implementar ações na busca de melhoria para os moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, recreativas,
educacionais e culturais, oferece proteção à saúde da família, da
infância, da adolescência e da velhice, promove campanhas de
prevenção a doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas, ampara
crianças e adolescentes carentes, combate a fome e a pobreza,
integra seus beneficiados no mercado de trabalho, através da
promoção de cursos profissionalizantes, 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 2.540/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.174/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Sarzedo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 8/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
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diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum
óbice à transferência de domínio pretendida,.assim como ao Prefeito
de Sarzedo, para que declarasse sua aquiescência ao negócio em
causa.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.174/2008 de autorizar o Poder Executivo
a doar ao Município de Sarzedo o imóvel constituído de terreno com
área de 2.000m², situado no quarteirão nº 1 da Vila Satélite, zona
urbana desse Município, e registrado sob o nº 9.675, a fls. 168 do
Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para
alienação de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, exige, além da referida autorização, a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o art. 2º da proposição prevê que o referido imóvel
será destinado a sediar a administração pública municipal.
Atualmente, o local abriga a Prefeitura Municipal e uma quadra de
esportes, e, de acordo com informações do Prefeito, serão realizados
investimentos para transformá-lo em ginásio coberto para a realização
de eventos e manifestações culturais da municipalidade, mantendo-se
a quadra de esportes para o lazer e a prática esportiva da
comunidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no presente
caso, está prevista no art. 3º do projeto em questão, que estabelece o
retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota Técnica nº 320/2008, posicionou-se
favoravelmente à pretendida transferência de domínio, considerando
que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel
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encontra-se vinculado, não tem necessidade desse espaço para
atendimento da rede escolar.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos o
Substitutivo nº 1, que dá nova redação ao projeto de lei, adequando-o
à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.174/2008 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo 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

Sarzedo o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois
mil metros quadrados), situado no quarteirão nº 1 da Vila Satélite,
nesse Município, e registrado sob o nº 9.675, a fls. 168 do Livro 3-K,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a abrigar
a sede da administração pública municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.253/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.253/2008, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação dos Familiares
e Usuários da Saúde Mental de Caeté, com sede no Município de
Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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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° 2.253/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Familiares e Usuários

da Saúde Mental de Caeté, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Familiares e Usuários da Saúde Mental de Caeté, com sede no
Município de Caeté.

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°
2.278/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.278/2008, de autoria do Deput ado Fahim

Sawan, que declara de utilidade pública o Centro Holístico de Estudos
e Tratamento de Dependência Química e/ou Alcoolismo Retiro de
Eros, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.278/2008
Declara de utilidade pública o Centro Holístico de Estudos e

Tratamento de Dependência Química e/ou Alcoolismo Retiro de Eros,
com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Holístico de

Estudos e Tratamento de Dependência Química e/ou Alcoolismo
Retiro de Eros, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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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°
2.288/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.288/2008, de autoria do Deput ado Inácio

Franco, que declara de utilidade pública a Associação Paraminense
Pró-Aleitamento Materno - Appam -, com sede no Município de Pará
de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.288/2008
Declara de utilidade pública a Associação Paraminense Pró-

Aleitamento Materno - Appam -, com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Paraminense Pró-Aleitamento Materno - Appam -, com sede no
Município de Pará de Minas.

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°
2.345/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.345/2008, de autoria do Deput ado Alberto

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Arcos,
com sede no Município de Arcos, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.345/2008

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Arcos, com sede no
Município de Arcos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de Arcos,

com sede no Município de Arcos.
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°
2.347/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.347/2008, de autoria do Deput ado Doutor

Viana, que declara de utilidade pública a Associação de Convívio com
os Portadores de Câncer do Centro de Minas Gerais - Convívio -, 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° 2.347/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Convívio com os

Portadores de Câncer do Centro de Minas Gerais - Convívio -, com
sede no Município de Curvelo.

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

Convívio com os Portadores de Câncer do Centro de Minas Gerais -
Convívio -, com sede no Município de Curvelo.

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.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e Ronaldo Magalhães

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - Cartão - Questão de
ordem; homenagem póstuma - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.656 a 2.664/2008
- Requerimentos nºs 2.758 a 2.765/2008 - Requerimentos dos
Deputados Delvito Alves e Délio Malheiros - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Cultura, de Transporte e de
Administração Pública e do Deputado Mauri Torres - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi, João Leite,
Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura e Domingos Sávio - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total
à Proposição de Lei nº 18.515 - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Délio Malheiros;
deferimento - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 952/2007; discurso do Deputado Antônio Júlio;
apresentação das Emendas nºs 1 e 2; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo emendas;
aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da Emenda
nº 2; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
2.267/2008; discurso do Deputado Getúlio Neiva; questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília
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Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão
- Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h10min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Ciro Pedrosa, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.547/2008, da Comissã o de Transporte.
Do Sr. Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral do DNIT, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.522/2008 , do Deputado
Bráulio Braz.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas à Proposta de Emenda à Constituição nº
42/2008, em atenção a pedido da Comissão Especial para Emitir
Parecer à Proposta de Emenda à Consituição nº 42/2008 (- Anexe-se
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à Proposta de Emenda à Constituição nº 42/2008).
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 2.594/2008, do Deputado
Carlin Moura.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.106/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica
ao Projeto de Lei nº 2.106/ 2008).

Do Sr. João Batista Trindade Azzi, Prefeito Muncipal de Desterro de
Entre-Rios, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
2.561/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 2.561/2008).

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.681/2008, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.684/2008, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.456/2008, do Deputado Eros Biondi ni.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 251/2007,
2.336, 2.403, 2.437, 2.469, 2.472, 2.476, 2.477, 2.478 e 2.480/2008, à
Proposta de Emenda à Constituição nº 42/2008 e ao Projeto de Lei nº
697/2007, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei e à
Proposta de Emenda à Constituição nº 42/2008.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 2.668/2008,
da Comissão de Política Agropecuária, 2.595/2008, do Deputado
Carlin Moura, e 2.678/2008, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 373/ 2007, da
Comissão de Fiscalização Financeira, em atenção a pedido da
Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 373/2007).
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Do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos, prestando informações relativas ao Requerimento n°
5.474/2005, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete de Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.775/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Wagner Pinto de Souza, Chefe da Divisão de Crimes contra a
Vida da Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativas
ao Ofício nº 1.633/2008/SGM. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Tammy Claret Monteiro, Diretora-Geral da Escola de Saúde
Pública do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.378/2008, do Deputado Leonardo Moreira.

CARTÃO
Do Sr. Reginaldo Lopes, Deputado Federal, encaminhando cópia de

ofício remetido ao Diretor-Geral do DNIT, em atenção ao
Requerimento nº 2.547/2008, da Comissão de Transporte.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, gostaria de trazer

ao conhecimento de todos os pares o falecimento do Deputado José
Cabral, sem dúvida alguma o decano dos advogados trabalhistas do
Estado de Minas Gerais. Faleceu hoje e seu corpo está sendo velado
no Cemitério Parque da Colina. De 1950 a 1959, ele foi, por duas
vezes, Deputado neste Parlamento. Foi Conselheiro Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil em vários mandatos, eleito Vice-
Presidente por dois mandatos, de 1993 a 1997, além de participar de
inúmeras comissões e bancas examinadoras da entidade. José Cabral
foi Secretário de Estado, Deputado Estadual atuante em várias
comissões desta Casa, Presidente do Bemge e membro da Diretoria
Seccional da OAB. Sem dúvida alguma, durante sua vida como
advogado, dedicou-se ao direito do trabalho, tendo lecionado na PUC
Minas durante 25 anos. Em respeito ao ex-parlamentar que tanto fez
pelo Parlamento mineiro e a Minas Gerais, requeiro a V. Exa. 1 minuto
de silêncio em memória do Deputado Estadual José Cabral.
Estaremos enviando também a toda a família os pêsames do
Parlamento mineiro. São essas as nossas solicitações. Queremos que
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fique registrado nos anais da Casa 1 minuto de silêncio pelo ex-
Deputado José Cabral.

Homenagem Póstuma
O Sr. Presidente - Atendendo à questão de ordem do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, a Presidência solicita seja feito 1 minuto de
silêncio em homenagem ao ex-Deputado José Cabral, advogado que
militou por várias décadas nesta Capital, tendo atuado também nesta
Casa.

- Procede-se a homenagem póstuma.
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 2.656/2008
Declara de utilidade pública a Associação Mão Amiga, com sede no

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

Amiga, com sede no Município de Formiga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Vinculada à Câmara da Mulher Empreendedora de

Formiga, a Associação Mão Amiga, entidade sem fins lucrativos, tem
como finalidade precípua a promoção da saúde junto às comunidades
carentes.

Com esse intuito, promove campanhas de combate a doenças
transmissíveis ou infecto-contagiosas, desenvolve ações para a
prevenção do câncer e assistência a seus portadores por meio de
campanhas, visitas, eventos, palestras e debates, facilita o contato
dos enfermos com o Hospital do Câncer de Divinópolis, coordena o
núcleo Mão Amiga e o Bazar da Solidariedade e presta assistência
social a grupos vulneráveis.

Ademais, estimula a participação da mulher na assistência social,
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defendendo e reivindicando melhorias nas condições de vida dos
portadores de câncer de Formiga.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.657/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário e Ação Social do Clube de Mães de São Gonçalo do Rio
das Pedras - Adecas -, com sede no Município de Serro.

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

Desenvolvimento Comunitário e Ação Social do Clube de Mães de
São Gonçalo do Rio das Pedras - Adecas -, com sede no Município de
Serro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário e Ação

Social do Clube de Mães de São Gonçalo do Rio das Pedras - Adecas
-, com sede no Município de Serro, entidade civil sem fins lucrativos,
de finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e
assistencial, visa, entre outros objetivos, promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de
promoção à saúde, à educação, ao lazer e ao bem-estar da
comunidade, coordenando e supervisionando ações no campo da
assistência social e amparando crianças, adolescentes e idosos
carentes e apoiando pequenos grupos de produtores rurais.

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.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de um ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
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conforme consta em atestado.
- 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 2.658/2008
Declara  de utilidade pública a Sociedade Amigos de Arcos -

Saarcos -, com sede no Município de Arcos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos de

Arcos - Saarcos -, com sede no Município de Arcos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Sociedade Amigos de Arcos - Saarcos -, entidade

com personalidade jurídica sem fins lucrativos, tem como principais
objetivos a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente
e a promoção do desenvolvimento sustentável. Dedica-se ainda ao
recolhimento de animais abandonados em ruas e logradouros
públicos, dispensando-lhes os cuidados necessários, além de
promover campanhas educativas.

Os membros de sua diretoria são idôneos e não remunerados, e a
entidade está em funcionamento há mais de um ano, tendo sido
fundada em 14/4/2005.

A Sociedade Amigos de Arcos exerce na comunidade uma
importante função social, pelo que merece o título declaratório de
utilidade pública, já que atende aos requisitos da Lei nº 12.972, de
27/7/98.

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

PROJETO DE LEI N° 2.659/2008
Institui a obrigatoriedade de instalação de ouvidorias em todos os

órgãos públicos do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de instalação de ouvidorias

em todos os órgãos públicos do Estado.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 agosto de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: As ouvidorias são meios de comunicação práticos e

eficientes entre os prestadores dos serviços públicos e a população.
Podem diminuir conflitos entre os pólos desta relação e desafogar os
juizados especiais, o Judiciário e os Procons. Atualmente, é uma difícil
situação quando se tem algum assunto a ser resolvido em órgãos
públicos do Estado.

Por esta razão, é de grande utilidade a instalação de ouvidorias em
todos os órgãos do Estado para que, com isso, o Estado possa
prestar uma melhor assistência à população.

Este mecanismo a ser implantado permite aos próprios órgãos do
Estado uma auto-avaliação de desempenho, o que permite a
adequação com a nova gestão pública adotada no Estado.

Acreditando ser um benefício de grande cunho social, espero o
apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.660/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas produtoras,

distribuidoras e que comercializam equipamentos de informática
instaladas no Estado de Minas Gerais de criar e manter Programa de
Recolhimento, Reciclagem ou Destruição de Equipamentos de
Informática, sem causar poluição ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas produtoras, distribuidoras e que comercializam

equipamentos de informática instaladas no Estado de Minas Gerais
ficam obrigadas a criar e manter Programa de Recolhimento,
Reciclagem ou Destruição de Equipamentos de Informática, sem
causar poluição ambiental.

Art. 2º - As empresas produtoras, distribuidoras ou que
comercializam equipamentos de informática deverão colocar em seus
estabelecimentos, à disposição do público, serviço de coleta de
produtos usados ou danificados destinados à destruição.
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§ 1º - Ao receber o produto, a empresa deverá expedir nota de
entrada, e uma das vias deverá ser encaminhada à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, para efeito de controle e fiscalização.

§ 2º - O material recolhido deverá ser repassado à distribuidora ou
ao fabricante, que deverão emitir nota de recolhimento do produto.

Art. 3º - As empresas produtoras deverão promover campanhas,
fazendo veicular propaganda esclarecendo os usuários sobre os
riscos para o meio ambiente de jogar os equipamentos em locais não
apropriados e os benefícios de recolhê-los para posterior destruição.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: Em 2007, os brasileiros compraram 20.000.000

computadores, 11.000.000 televisores e 21.100.000 telefones
celulares. São números que comprovam o crescimento do consumo
de  artigos  de tecnologia, mas trazem à tona uma grande
preocupação - o destino do lixo tecnológico. A equação é simples:
quanto maior o consumo, maior a produção de lixo.

Quanto maior o lixo tecnológico, mais devemos nos preocupar com
a destinação que daremos a ele, já que o lixo tecnológico possui
resíduos tóxicos e perigosos e apresenta tempo de decomposição
bastante longo.

A maior parte dos países da Europa, a Coréia de Sul e o Japão já
têm mecanismos para expandir a reciclagem de eletrônicos. Nos
Estados Unidos, o assunto começa a ganhar importância. No Brasil, a
discussão ainda é superficial.

Para que possamos dar a destinação correta para os lixos
tecnológicos é que este projeto de lei se faz necessário. E por ser de
relevância social, contamos com a anuência dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Walter Tosta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.131/2008 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.661/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Reviver -

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

Comunitária Reviver - ACR -, com sede na Rua das Oliveiras, nº 97,
Bairro Manoa, no Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária Reviver - ACR -, com sede

na Rua das Oliveiras, nº 97, Bairro Manoa, no Município de Sete
Lagoas, é uma entidade sem fins lucrativos, com duração
indeterminada.

Essa entidade tem por finalidade promover a assistência social
beneficente e gratuita, em todas as modalidades possíveis, às
pessoas carentes, em especial visando à proteção e ao amparo das
famílias, das crianças, dos adolescentes, dos idosos e dos portadores
de deficiência; promover gratuitamente atividades de assistência
social beneficente nas áreas da educação, cultura, saúde,
alimentação, amparo e proteção, promoção e desenvolvimento da
pessoa humana carente, entre outras finalidades.

Ademais, fundada há mais de um ano, e tendo o seu estatuto
aprovado, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por
lei, razão pela qual faz jus ao título declaratório 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 2.662/2008
Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe

sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. 1º - Passa a vigorar com a seguinte redação o item 5 da tabela

3, e se insere a Nota Explicativa V da tabela 3 dos Atos do Tabelião
de Protesto de Títulos da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,
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que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais
e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências, em face da disposição da Lei Federal
nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, e da Lei Federal nº 9.492, de
10 setembro de 1997:

“I - Item 5 - Protesto de títulos e outros documentos de dívida.
a) Havendo interesse das administrações públicas federal, estadual

e municipal, os tabelionatos de protesto de títulos e de outros
documentos de dívida ficam obrigados a recepcionar, para protesto
comum ou falimentar, as certidões de dívida ativa, devidamente
inscrita, independentemente de prévio depósito dos emolumentos,
custas, contribuições e de qualquer outra despesa, cujos valores
serão pagos na forma prevista no item 6, bem como o crédito
decorrente de aluguel e de seus encargos, desde que provado por
contrato escrito, e ainda o crédito do condomínio, decorrente das
quotas de rateio de despesas e da aplicação de multas, na forma da
lei ou convenção de condomínio, devidas pelo condômino ou por
possuidor da unidade.

O protesto poderá ser tirado, além do devedor principal, contra
qualquer dos co-devedores, constantes no documento, inclusive
fiadores, desde que solicitado pelo apresentante.

II - Nota V - Compreendem-se como títulos e outros documentos de
dívidas, sujeitos a protesto comum ou falimentar, os títulos de crédito,
como tal definidos em lei, e os documentos considerados como títulos
executivos judiciais e extrajudiciais pela legislação processual,
inclusive as certidões da dívida ativa inscrita de interesse da União,
dos Estados e dos Municípios, em relação aos quais a apresentação a
protesto independe de prévio depósito dos emolumentos, das custas,
das contribuições e de qualquer outra despesa, cujos valores serão
pagos pelos respectivos interessados no ato elisivo do protesto, ou na
data do cancelamento do protesto, observando-se, neste caso, no
cálculo, a faixa de referência do título ou do documento na data de
sua protocolização. Os contratos de locação e os demais documentos
demonstrativos da dívida poderão ser apresentados por meio de cópia
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autenticada; não estando indicado no título ou no documento de dívida
o valor exato do crédito, ou quando este se referir a parcela vencida, o
apresentante, sob sua inteira responsabilidade, deverá juntar
demonstrativo de seu valor.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Doutor Viana
Justificação: A Lei nº 15.424, de 30/12/2004, dispõe sobre a fixação,

a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento
da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos
à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências. A
Lei nº 9.492, de 10/9/97, inseriu, como competência privativa ao
Tabelião de Protesto de Títulos, os títulos e documentos de dívida
destinados a protesto.

Em outro Estado da Federação, lei estadual que dispõe sobre a
fixação, a contagem, a cobrança e emolumentos relativos aos atos
praticados por serviços notoriais e de registro introduziu a nota
explicativa para esclarecer ao usuário de serviço a identificação do
serviço, e esclarecer sobre a expressão “documentos de dívida”,
introduzindo entre estes documentos as certidões de dívida ativa e
débitos condominiais.

É importante para os condomínios terem uma forma mais rápida
para colocar em mora o morador que esteja em débito com o
condomínio, possibilitando um pagamento mais rápido e evitando
maiores despesas para os demais moradores que teriam que arcar
com o débito.

Também se busca o interesse por parte da União, dos Estados e
dos Municípios de poder protestar, via certidão de dívida ativa, os
devedores de impostos. É por isso que conto com o apoio dos meus
nobres pares à aprovação dessa alteração legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.663/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Lagoinha,



115

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

Comunitária da Lagoinha, com sede no Município de Rubim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Comunitária da Lagoinha, com sede no

Município de Rubim, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade
filantrópica e de caracteres educacional, cultural e assistencial, visa
entre outros objetivos, a promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas, desenvolvendo programas de promoção à saúde, à
educação, ao lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e
supervisionando ações no campo da assistência social e amparando
crianças, adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade se encontra legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de um ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado.

- 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 2.664/2008
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no

Município de Pouso Alto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com

sede no Município de Pouso Alto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O Lar dos Velhinhos tem por finalidade promover o

desenvolvimento da comunidade por meio da realização de obras e
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ações com recursos próprios ou obtidos por doações, empréstimos ou
convênios, tanto com o poder público como com o privado;
representar a população da terceira idade junto a órgãos públicos e
privados na busca de soluções que visem ao bem-estar e à elevação
da auto-estima; proporcionar a melhoria do convívio entre os
habitantes da terceira idade da comunidade por meio da integração de
seus moradores; conscientizar a comunidade de suas potencialidades,
levando-a a responder aos seus anseios; promover atividades
assistenciais, diretamente ou mediante auxílio às instituições
filantrópicas, tais como: centro de artes, cultura, educação e lazer;
centro de convivência para idosos; recolher a assistir todos os idosos
carentes; dar assistência e atendimento aos idosos menos
favorecidos, diagnosticados pelas equipes do PSF municipal;
empenhar-se na assistência e integração de idosos; motivar a
comunidade a cooperar com o Lar dos Velhinhos na defesa de direitos
e respeito ao Estatuto do Idoso; intensificar o intercâmbio entre
entidades, associações e instituições oficiais e particulares voltadas
ao atendimento do idoso; realizar campanhas financeiras de âmbito
municipal para levantamento de recursos destinados a auxiliar as
obras assistenciais; conveniar com órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, bem como solicitar e receber auxílios ou
subvenções de órgãos públicos ou particulares; promover o
congraçamento da população do Município para incentivar a
participação nas diversas atividades promovidas pelo Lar dos
Velhinhos.

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.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de um ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado.

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

REQUERIMENTOS
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Nº 2.758/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a estudante Marina
Menezes Almeida, que será representante da América do Sul e Caribe
na conferência sobre o meio ambiente, a ser realizada pela ONU na
Coréia do Sul, em 2010. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.759/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a diretoria da revista
“Stella em Revista” pelo lançamento de sua primeira edição. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.760/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Helvécio Luiz Reis
por sua recondução ao cargo de Reitor da Universidade Federal de
São João del-Rei - UFSJ. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.761/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que pleiteia seja
solicitada ao Ministro do Trabalho e Emprego a agilização do processo
de criação do Conselho Federal de Secretariado.

Nº 2.762/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que pleiteia seja
solicitado ao Presidente da República que determine ao Ministério do
Trabalho e Emprego seja agilizado o processo de criação do Conselho
Federal de Secretariado. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 2.763/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a PUC Minas por seus 50 anos
de fundação.

Nº 2.764/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita sejam
encaminhadas aos Secretários de Desenvolvimento Social e de
Governo e ao Governador do Estado reivindicações do Sindicato
Único dos Trabalhadores em Educação. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Nº 2.765/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social, ao Chefe da Polícia
Civil e ao Comandante da PMMG providências com vistas ao envio de
efetivos e viaturas para recompor a capacidade de atuação do Estado
no Município de Timóteo. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Deputado Delvito Alves em que solicita seja juntada ao Projeto
de Lei nº 2.602/2008 a seguinte justificação:

“Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação à
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Rodovia LMG-628, que liga os entroncamentos das Rodovias MG-188
e MG-202 e possibilita a ligação entre o Município de Unaí e os de
Arinos e Buritis.

Propomos o nome de Calixto Martins de Melo por ter sido uma
grande liderança política em Unaí, proprietário rural na região e pai do
ex-Vereador de Unaí David Martins Souto e 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
desta Assembléia.

Calixto Martins de Melo foi um desbravador e um pioneiro. Em uma
quadra da história em que nem mesmo o Estado, através da
Fundação Rural Mineira, se fizera ainda presente de forma efetiva na
região Noroeste – notadamente no Município de Unaí -, foi um dos
responsáveis pela abertura de estradas na região onde se localizava
sua propriedade rural, justamente onde hoje está implantada a LMG-
628.

Também doou ao Município de Unaí áreas para a construção das
então denominadas escolas multisseriadas, quando o número de
habitantes da zona rural era expressivo na região e o acesso à
educação, um privilégio de poucos.

Embora fosse avesso a ocupar lugares na burocracia da
administração pública, era homem de ação e comprometido com o
bem-estar da comunidade, cioso de sua responsabilidade e
constantemente envolvido em atividades sociais, notadamente nas
áreas de educação, saúde e assistência social.

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.” ( - Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 2.602/2008.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Délio
Malheiros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Transporte e de Administração Pública e do Deputado
Mauri Torres.

Oradores Inscritos
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, venho à tribuna
por duas razões, na tarde de hoje. A primeira, Sr. Presidente, é para
manifestar meu profundo pesar pela morte do Prefeito Célio de
Castro, ocorrida há alguns dias, durante o nosso recesso.

O meu pesar, Sr. Presidente, manifesto aqui em razão da amizade
que tinha pelo ex-Prefeito Célio de Castro, com quem tive a satisfação
de conviver em Brasília, durante pelo menos dois mandatos, sendo o
primeiro por ocasião da Constituinte. Nesse período, em razão dessa
oportunidade que tive de conviver com o então Deputado Federal
Célio de Castro, aprendi a notar e a sentir no cidadão Célio de Castro
suas qualidades de homem público e de ser humano excepcional. Era
um homem de grande sensibilidade, tanto que exerceu sua vida
política com muita dignidade, honradez e honestidade irretocáveis, e
isso era reconhecido por todos. Posteriormente, veio a ser Prefeito de
Belo Horizonte, cargo para o qual foi reeleito. Após essa sua
reeleição, teve um problema de saúde, do qual não mais se
recuperou. Um acidente vascular cerebral - AVC - o colocou no leito
durante alguns anos, tendo ele sabido suportar esse sofrimento, essa
provação com total dignidade, perseverança e determinação. Ele, por
ser homem sereno e tranqüilo, enfrentou as adversidades com
absoluta serenidade e grande altivez. Por isso, manifesto meu pesar.
Minas Gerais perdeu um grande homem público; Belo Horizonte
perdeu um político exemplar, um grande Prefeito. Também lamento
sua perda como médico de escol. Era um profissional da saúde de
reconhecida capacidade e competência, tendo exercido essa sua
profissão ao mesmo tempo em que exercia sua atividade política, o
que fazia como uma espécie de complementação até para sobreviver
financeiramente, dadas as dificuldades existentes. Não deixou, em
nenhum momento, de exercer sua profissão, o que fazia com absoluta
competência e dignidade, sendo exemplo para seus colegas da área
de medicina. Ele ainda se destacou na Presidência do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais, há muitos anos, e na direção do Conselho
Regional de Medicina deste Estado, por longo tempo. Envio minhas
condolências a Maria, sua viúva, e a seus filhos, de cuja amizade
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também tenho o privilégio de privar há muito tempo. Deixo registrado
meu pesar pelo falecimento desse grande cidadão mineiro, Célio de
Castro, que foi exemplo para todos nós.

A segunda razão pela qual venho à tribuna, Sr. Presidente, senhoras
e senhores parlamentares, é para registrar a visita do Vice-
Governador Antônio Anastasia à nossa região, o Sul de Minas, há
poucos dias, a convite de algumas Prefeituras. O Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que está aqui, também o acompanhou quando dessa
visita. Primeiramente, foi visitada a cidade de Caldas. Em companhia
do Prefeito Hugo Camacho e de outras lideranças do Município, ele
visitou o mercado municipal, recentemente remodelado e inaugurado.
Esse mercado, modelo para a cidade, é uma obra importante para o
povo de Caldas. Essa reconstrução, essa grande reforma que o
Prefeito Hugo Camacho, com sua equipe, realizou constitui-se atração
para a cidade.

Em seguida, o Vice-Governador Anastasia visitou o balneário do
Distrito de Pocinhos do Rio Verde, pertencente ao Município de
Caldas. Esse balneário, já muito tradicional, também foi totalmente
remodelado; passou por uma reforma completa, com recursos dos
governos estadual e federal, por meio de emendas, até do Deputado
Federal Geraldo Thadeu, que também fazia parte da comitiva que
realizava a visita. Todos ficaram muito impressionados com a
qualidade do balneário, bem como com o potencial de atração turística
que ele representa não só para Minas Gerais, mas também para o
vizinho Estado de São Paulo. Esse balneário há muitos anos oferece
água de excelente condição terapêutica. Além disso, é preciso
considerar o turismo e o lazer proporcionado no recanto de Pocinhos
do Rio Verde. Aliás, o local poderia ser mais bem explorado a partir de
uma melhor compreensão de seu potencial pelas autoridades do
governo de Minas Gerais. Esse potencial impressionou sobremaneira
o Vice-Governador Anastasia, que foi lá conhecer uma estrada que
liga Pocinhos do Rio Verde a Andradas. Trata-se de uma estrada de
terra que atualmente tem 22km de extensão, cujo asfaltamento
representa uma prioridade para a região, principalmente para os
Municípios de Andradas e Caldas e para o Distrito de Pocinhos. A
solicitação foi feita ao Vice-Governador, na presença de toda a
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comunidade de Caldas. Naturalmente, ele se prontificou a trabalhar a
fim de que essa solicitação tão importante para a região seja atendida.
O asfaltamento desse trecho significaria uma espécie de redenção,
especialmente para os Municípios de Caldas e para o Distrito de
Pocinhos do Rio Verde.

Sr. Presidente, em seguida dirigimo-nos à minha cidade natal,
Andradas, onde houve a abertura de mais uma festa do vinho, que é
tradicional - aliás, é uma das mais tradicionais da nossa região - e
consagra o Município de Andradas como maior produtor de vinho de
Minas Gerais. Hoje o nosso vinho tem qualidade e já segue um novo
caminho. Os produtores buscam esmerar, cada vez mais, a qualidade
do produto oferecido aos consumidores. Ou seja, trata-se de um vinho
de boa qualidade feito em Minas Gerais. O Deputado Dalmo Ribeiro
Silva conhece bem o assunto. Nota-se um esforço expressivo dos
produtores de vinho de Andradas, que lutam para vencer todas as
dificuldades, uma vez que estamos falando de uma atividade
econômica que não é muito reconhecida em nosso Estado. Quem são
os concorrentes? O Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha inteira e
Santa Catarina, onde são produzidas outras variedades de uva, onde
há outras condições de produção, outros estímulos e incentivos à
produção de vinho, fatores mais consentâneos com o momento que
vivemos em nosso país. É preciso considerar, naturalmente, as
exigências dos consumidores de vinho. Então, o vinho produzido
nesses Estados tem qualidade um pouco diferente do produzido em
Andradas.

A ida do Vice-Governador à cidade de Andradas poderá ser um
marco divisório dessa situação. O Vice-Governador ficou muito
impressionado com o grande potencial, em qualidade e em
quantidade, que existe lá para se produzir vinho. Todavia, ateve-se
mais à questão da qualidade. Há décadas os produtores de uva
dedicam-se a essa atividade; possuem formação, conhecimentos e
têm prazer de realizar esse trabalho.

Eu, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem daqui a pouco
concederei aparte, o Deputado Geraldo Thadeu, a Prefeita Margot
Pioli, que, junto com sua equipe, com o Vice-Prefeito Delvo Stivanin,
Vereadores e lideranças do Município, está-se empenhando na
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modificação, no desenvolvimento da cidade, estamos lutando a fim de
que Andradas seja um marco na tradição da produção do vinho, bem
como para que possamos fazer um levantamento acerca do gosto dos
consumidores, para produzi-lo em outras condições, sem desmerecer
aquelas presentes em outros Estados. O vinho desses lugares tem
seu mercado consolidado. É preciso que haja uma alteração a fim de
que a questão do vinho seja bem definida em Andradas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Mosconi. Quero cumprimentá-lo por sua fala, que relata ao
Parlamento mineiro e ao povo de Minas Gerais a ida do Governador
Anastasia à nossa querida região Sul de Minas e, particularmente, à
querida Andradas. V. Exa. fez uma colocação muito importante: hoje
Andradas é a Capital do vinho, como também a Capital do pólo
cerâmico do nosso Estado. Durante a permanência de V. Exa. - com
muita honra para nós, mineiros - na Câmara Federal, apresentamos
nesta Assembléia o pedido de redução de 30% de ICMS para a
produção de vinho. Junto ao governo Itamar Franco, num primeiro
momento conseguimos a redução para 25% e, na legislatura passada,
graças, aliás, ao empenho de toda a classe de produtores, que
participa ativamente, da Prefeita Margô, do sindicato e da Câmara
Municipal e com a sensibilidade do Governador, conseguimos a
redução para 12%, oportunidade em que a presença de V. Exa. nos
deu tanta honra, assim como a do Secretário Fuad Noman, que
assinou o decreto dessa redução.

A colocação que V. Exa. faz hoje é muito importante: ao falarmos de
Andradas, lembramo-nos de vinho, que aliás é de ótima qualidade. V.
Exa., com certeza, será um grande e marcante produtor de vinho para
a nossa região. Mas exatamente o que tratamos aqui, depois de
tantos debates, do projeto já sancionado pelo Governador, é o Arranjo
Produtivo Local - APL. Com o trabalho de V. Exa., da Prefeita Margô,
do Deputado Federal Geraldo Thadeu e o nosso junto à Secretaria de
Ciência e Tecnologia e à Epamig, vamos buscar efetivamente a
parceria do Estado para incrementar aquele como um grande pólo de
vitivinicultura. Tenho certeza absoluta disso, pela palavra do
Governador Anastasia.

Portanto, queremos somar-nos a V. Exa. e nos colocar inteiramente
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à disposição nessa empreitada, que é substancial. Hoje os APLs têm
dado uma dimensão muito importante principalmente para cidades
que têm identidade, como Andradas, Santa Rita do Sapucaí, um pólo
eletrônico, onde estaremos amanhã, e outras mais às quais o governo
diretamente tem oferecido incentivos. Enfim, quero associar-me a V.
Exa., parabenizar a presença do Governador e de toda a comunidade
andradense em mais essa edição da festa do vinho e honrar, como V.
Exa. tem honrado e dignificado em nome de nossa região, o
Parlamento mineiro. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito as palavras do
Deputado Dalmo Ribeiro. Espero que sejamos aliados nessa luta para
consolidarmos na nossa região e na cidade de Andradas a sua
vocação. V. Exa. falou bem: cada cidade ali se diferencia por sua
vocação. Esse é o caso de Jacutinga, de Monte Sião, de
Inconfidentes, de Ouro Fino e de Santa Rita do Sapucaí. Andradas já
tem essa longa tradição em vitivinicultura, talvez a mais antiga de
todas na região. Então, é preciso que o governo estenda as suas
mãos, por meio de órgãos como a Epamig e a Fapemig, a fim de que
isso signifique realmente um incentivo para os produtores da região,
uma mudança para melhor da vitivinicultura. Só para encerrar, Sr.
Presidente, rapidamente quero relatar a ida do Vice-Governador a
Poços de Caldas, onde visitou o restaurante popular entregue pelo
Prefeito Sebastião Navarro há poucos dias. Lá se oferece refeição a
mais de mil pessoas por dia com inteiro êxito, refeição de altíssima
qualidade, subsidiada pelo Município, a custo de R$1,00. Isso significa
enorme benefício social para um número muito grande de pessoas de
Poços de Caldas. E também quero mencionar a visita que fez o Vice-
Governador Antônio Anastasia à Santa Casa de Poços de Caldas,
hospital que foi totalmente saneado sob o ponto de vista financeiro e
de atendimento, já que apresentava uma dívida de R$14.000.000,00.
Por intermédio do Prefeito Sebastião Navarro, a nova administração
conseguiu o pagamento dessa dívida e colocou o hospital em pleno
funcionamento, em condições de realmente oferecer o atendimento de
que a população de Poços de Caldas e da região precisa e,
felizmente, está recebendo. São essas as minhas palavras, Sr.
Presidente, manifestando a nossa enorme satisfação pela ida do Vice-
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Governador, Prof. Antônio Anastasia, à nossa região. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, público presente à Assembléia,
quero-me unir, como já fiz, ao Deputado Dalmo, na homenagem ao
ex-Deputado José Cabral, da Assembléia Legislativa, que também foi
Presidente do Clube Atlético Mineiro, tendo tido grande atividade no
nosso Estado e que, lamentavelmente, perdemos no dia de hoje.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para tratar de um assunto que
tem merecido a atenção de todos os brasileiros. Estamos
comemorando 60 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, declaração adotada, em sua totalidade, pela Constituição
de 1988, especialmente o art. 5º, que trata dos direitos e garantias
fundamentais e contempla muitos dos artigos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Essa declaração é muito importante para todos
os povos, e, apesar dos seus 60 anos e do comprometimento de
diversas nações e países para que fosse atendida, copiada e
acompanhada, lamentavelmente, ao vermos a situação mundial,
vemos desconsiderados a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e também outros instrumentos, instituições e documentos
importantes, como o de 1993 de Viena, que tratou da importância de
que cada nação tivesse um programa nacional de direitos humanos. O
Brasil conseguiu, a partir de 1996, ter o seu programa nacional de
direitos humanos. Lamentavelmente, temos esse instrumento, esse
documento da garantia dos direitos humanos tão aviltado no mundo
atual. Vemos ainda, por conta da questão religiosa, tantas
perseguições, e, por conta da condição de raça, tanta perseguição no
mundo. Lamentavelmente, algo que nasceu com grande sofrimento
dos judeus e não tem sido respeitado pelas nações. Algumas coisas
que estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
que os nossos documentos também adotaram às vezes parecem,
para algumas pessoas algo exagerado: Falo efetivamente de um
instrumento, de um documento que trata da inviolabilidade do
domicílio. Temos acompanhado várias ações agora, com mandado
específico de busca em domicílio. Na própria Comissão de Direitos
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Humanos da Assembléia Legislativa vemos reiteradas denúncias de
invasão de domicílio e de desconhecimento desse instrumento tão
importante da preservação dos direitos e garantias fundamentais. Por
que o domicílio é inviolável? Por que é necessário um instrumento
dado pelo Juiz, um mandado, para que o domicílio seja adentrado por
qualquer agente público? Porque naquele domicílio está a vida da
família. E mesmo se ali se encontrar uma pessoa que cometeu crime,
também há inocentes. E, além disso, há crianças, há pessoas em
formação. É difícil explicar a uma criança a entrada no domicílio de
agentes do Estado fortemente armados. A marca é permanente. Foi
esse o sentimento que os judeus tiveram quando os nazistas violaram
seus domicílios, arrastaram suas crianças. A Declaração Universal
dos Direitos Humanos, copiada pela nossa Constituição, por diversos
instrumentos legais, deu ao domicílio segurança para que a família
fosse protegida.

Refiro-me ainda a outro instrumento importante, que são os sigilos,
como o bancário. Talvez, nesse caso, na nossa história mais recente
haja um exemplo muito claro da importância do sigilo telefônico, de
correspondência e bancário. Vimos recentemente o ex-Ministro da
Fazenda, Sr. Antônio Palocci, determinar a quebra do sigilo bancário
de um cidadão brasileiro que era pobre, caseiro. Ao fazer isso, ou
seja, quebrar o sigilo bancário, de correspondência, telefônico ou
domiciliar, encontramos questões que não pertencem ao público, e
sim ao privado, ao particular, à vida das pessoas. Quando o ex-
Ministro quebrou o sigilo do caseiro, descobriu algo da vida íntima
daquele cidadão. Ele era um filho rejeitado, um filho bastardo. O que a
sua vida interessa para mim ou para o público? Absolutamente nada.
Aquilo pertencia ao sigilo da vida daquele cidadão pobre brasileiro. O
abuso de autoridade levou à quebra de sigilo. Por isso, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos trata esse assunto com muito
carinho, porque, ao quebrar o sigilo, estamos entrando no particular,
naquilo que é mais importante para a vida das pessoas, o ambiente
secreto do lar. E isso não pode se tornar público. Não interessa a
ninguém se aquele caseiro, aquela pessoa pobre é rejeitada. Isso
pertence à sua vida íntima. Neste momento, no Brasil, temos de ter
muito cuidado com instrumentos, com dispositivos legais que tratam
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dos sigilos, dos direitos e das garantias fundamentais dos cidadãos,
ou seja, de algo tão importante. Às vezes, para deter um crime,
autoridades cometem crimes maiores do que aquele que se está
desenrolando. Por querer bisbilhotar muito, podem entrar em algo que
pertence à família, à pessoa, que é íntimo, sigiloso e tem garantias
fundamentais para que permaneça dessa maneira. Estamos
preocupados. Parece que, quanto aos direitos e às garantias
fundamentais, estamos vivendo um retrocesso no nosso país. Às
vezes por pressa, por descuido com o que é mais importante ou
afoiteza para ganhar os holofotes, vemos pessoas sendo submetidas
a uma exposição que não é permitida pela nossa legislação.
Precisamos ver os direitos e garantias fundamentais sendo
efetivamente respeitados em nosso país. A situação não pode
continuar como está, sendo os governos, os Estados os maiores
violadores desses direitos e garantias fundamentais. Não podemos
conviver com a prisão de pessoas sem que tenham acesso a um
advogado. Foi isso o que de alguma forma sensibilizou as nações a se
reunirem e escreverem a carta da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, porque os judeus foram presos pelos nazistas dessa
maneira: foram arrastados e levados à morte sem a defesa de um
advogado, sem um julgamento com júri, enfim, sem a observância dos
seus direitos. Em nosso país vemos ser exibidos com força crescente
os programas sensacionalistas, que expõem as pessoas diante do
vídeo ou que tratam pessoas, que nem sequer foram julgadas, como
condenadas. É isso o que vem acontecendo, e muitas vezes a pessoa
cumpre sua pena antes do julgamento, pena que com freqüência é
excessiva em relação ao crime cometido. Aliás, muitas vezes o
Estado, ao expor essa pessoa, comete um crime maior do que o que
ela cometeu. Neste país precisamos parar para pensar; precisamos
ler a nossa Constituição, os dispositivos e os documentos legais que
dão às pessoas a garantia do domicílio, do sigilo, de defesa por um
advogado ou uma advogada e de ir a júri em um julgamento justo.
Não podemos conviver mais com situações em que essas garantias
não se verificam, pois são situações inaceitáveis. Em nosso país não
podemos continuar convivendo com isso: as pessoas sendo expostas
a um espetáculo público, como vemos acontecer. É lamentável,
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porque tudo isso acontece com um aparato, uma vestimenta de ordem
e de lei, mas, se compararmos o que está acontecendo - quebra de
sigilo, invasões de domicílios etc. -, veremos que essas situações são
totalmente contra os dispositivos legais, contra aquilo que é mais
sagrado para as pessoas e as famílias, que são seus direitos e
garantias fundamentais. Nosso país, Deputado Lafayette, vive um
momento de preocupação, e, como sei que V. Exa. também tem
estado preocupado com essa situação, quero conceder-lhe aparte
para que participe de nossa manifestação.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado João
Leite, quero cumprimentá-lo pela lúcida explanação sobre o Estado
em que estamos vivendo, que se aproxima muito do Estado nazista,
no qual se vivia pela imposição do medo, do terrorismo, e os direitos
fundamentais mais sagrados, como V. Exa. acabou de citar, eram
perfeitamente ignorados. Não podemos caminhar nesse sentido,
nessa linha. Temos de retomar o Estado de Direito, e que os sagrados
direitos fundamentais do cidadão sejam respeitados. Estamos vendo
um apoio incondicional à truculência de certas instituições, que estão
exasperando, exaltando e exorbitando nos seus direitos e nas suas
funções, e isso não podemos admitir.

Parabenizo V. Exa. pela abordagem.
O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado. Concluo, Sr.

Presidente, dizendo que temos de lutar pelas pessoas do nosso país
que ainda não conhecem seus direitos, aquelas que não conhecem e
não sabem que o seu lar, onde estão criando sua família, é um lugar
inviolável, pertence à família, pertence a essas pessoas. Nosso país
carece de educação, de informação, e, se existe uma informação que
é fundamental para ele, é esta: o nosso país, os nossos cidadãos são
sujeitos de direitos e garantias fundamentais. O caseiro que foi violado
pelo Ministro da Fazenda tinha direito ao sigilo. Por isso, Sr.
Presidente, queremos trazer para todo o povo a informação dos
direitos e garantias fundamentais, e dos 60 anos da nossa Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Com muito prazer, concedo
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aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Esta Casa tem de

saber que ontem foi lançado o Boulevard Shopping, no terreno do
América Futebol Clube. Mas fiquei muito triste com o Sr. Rigotto,
empresário, quando subia no palanque e agradecia a várias entidades
e políticos. Ele agradeceu à Câmara Municipal de Belo Horizonte e
esqueceu-se desta Casa. Esqueceu de agradecer à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e aos Deputados desta Casa.
Mesmo como americano e dirigente esportivo do América, senti-me
triste, assim como outros Deputados que estavam comigo, porque,
quando precisaram que aqui fosse votada a desocupação de um
terreno do Estado para ser trocado por um terreno em Patos de
Minas, os empresários ficaram, a solicitação foi feita, e fizemos um
grande trabalho nesta Casa, suprapartidário. Quero lembrar a
participação dos Deputados João Leite e Gustavo Valadares e de
todos os Deputados, independentemente de partido e de clube.
Naquela hora, nós nos unimos e fizemos o melhor para Belo Horizonte
e o que entendemos melhor para a geração de emprego, mas em
momento algum o Sr. Rigotto citou a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Fica aqui o protesto deste Deputado e a desculpa, como
dirigente do América Futebol Clube, por essa situação. Mas a Câmara
Municipal, apesar de toda a dificuldade que ocorreu ali, foi ressaltada,
e foi citado nome de Vereador, com agradecimentos. Para esta
Assembléia, que fez a sua parte, não houve agradecimento. Quem
não agradece, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, não merece o que
recebeu, e quero falar ao Sr. Rigotto que, se ele tiver necessidade,
pode contar comigo. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Deputadas, TV Assembléia, ouvintes e amigos presentes nas galerias,
nossos assessores, é com muito alegria e satisfação que tenho a
honra de comunicar que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Comissão de Educação, estará atendendo a
um requerimento aprovado, e de nossa autoria, amanhã, em Santa
Rita do Sapucaí. Estaremos participando oficialmente da abertura da
10ª edição da Feira Industrial do Vale da Eletrônica - Fivel -, que tem
como Presidente o competente Presidente do sindicato, Roberto de



129

Souza Pinto. Neste ano, estamos comemorando a 10ª edição dessa
importante feira, berço de Santa Rita do Sapucaí, que reúne todos os
Estados da Federação à procura de conjuntos, de novos e modernos
equipamentos - incubadoras, e, principalmente, cérebro eletrônico.
Amanhã a Assembléia Legislativa estará presente, participando da
abertura dessa importante feira, que, com certeza, reunirá inúmeros
empresários de todo o Brasil e de outros países. Passaremos, a partir
de amanhã, até domingo, a ter, mais uma vez, Santa Rita do Sapucaí
como a Capital do pólo eletrônico de Minas Gerais.

Aproveitando também esta oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de
repercutir uma matéria publicada no “Diário do Comércio”, nesta data,
que manifesta para nós, sul-mineiros, muita satisfação. (- Lê:)

“Sul de Minas vai investir em parque tecnológico. Santa Rita do
Sapucaí, no Sul de Minas, mais conhecida como Vale da Eletrônica,
se prepara para lançar um parque tecnológico. De acordo com
Roberto de Souza Pinto, Presidente do Sindicato das Indústrias de
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares - Sindivel -, a Prefeitura já
adquiriu uma fazenda de 40 alqueires, no valor de R$1.800.000,00.
De acordo com o Presidente do sindicato, a área terá capacidade para
receber cinco empreendimentos de grande porte e 50 pequenas e
microempresas. Souza Pinto estimou que a implantação dessas
empresas demandará inversões na ordem de R$80.000.000,00.
Quanto à geração de emprego, ele disse que o número deve variar
entre 10 mil e 11 mil vagas.”

Então não poderia deixar passar despercebida, em silêncio, essa
matéria importante para o nosso Sul de Minas e, particularmente, o
Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí. Quero parabenizar o
nosso caríssimo Prefeito Paulinho da Cirvale, os nossos Vereadores,
toda a Câmara, toda a comunidade e todas as associações, o CDL, a
associação comercial, o sindicato, dirigido pelo caríssimo Roberto
Souza Pinto, o Inatel, a ETE, todos os que trabalham, que se
debruçam sobre os novos equipamentos eletrônicos.

Fico muito feliz, Sr. Presidente, porque temos aprovado por esta
Casa e sancionado pelo Governador um projeto de nossa autoria, que
estabeleceu os arranjos produtivos locais. Esse projeto foi longamente
debatido, a exemplo de Santa Rita. À época do seu andamento,
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debruçamo-nos sobre ele, debatemos, estivemos, em várias
oportunidades, com o Deputado Federal Bilac Pinto, àquela época
Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que também
ofereceu, com o Dr. Paulo Cléber, assuntos importantes para que o
governo pudesse, como o fez, sancionar esse projeto. Então quero
manifestar como o pólo tecnológico de Santa Rita, após a sanção
desse projeto, como também outros pólos tecnológicos de outras
regiões, tem dado um avanço extraordinário. Os arranjos produtivos
locais têm a identidade de concentrar, de gerar e, principalmente, de
debater ações do governo, ações de secretarias, garantindo, assim, o
bom desenvolvimento, gerando emprego e renda em nossa região.
Temos muito o que comemorar. É também da lavra desta matéria o
que se fala dos arranjos produtivos locais. (- Lê:)

“O que diferencia um parque de um Arranjo Produtivo Local - APL -”,
projeto de nossa autoria, com a participação de todos os
parlamentares e sancionado pelo Governador Aécio Neves, “é que,
além de termos um aglomerado de empresas, teremos também
instituições de ensino, laboratórios e centros de pesquisas. No setor
educacional, Santa Rita conta com o Instituto Nacional de
Telecomunicações - Inatel -, a Escola Técnica de Eletrônica - ETE - e
a Faculdade de Administração e Informática - FAI”.

Quero também manifestar a nossa satisfação. Há poucos dias,
acompanhamos o Vice-Governador, Anastasia, em Santa Rita do
Sapucaí, quando fez uma palestra para mais de 500 empresários na
sede da ETE, além de conhecer as suas instalações. Ele expôs a
importância da lei sancionada por seu governo, a APL, e deu aos
empresários o seu testemunho quanto ao choque de gestão, essa
inovação extraordinária que tem a marca do governo Aécio Neves. O
Vice-Governador, quando lá esteve, há poucos dias, pôde conhecer
de perto as incubadoras e as empresas que estão investindo na nossa
região, a exemplo do que fizemos quando estivemos em Itajubá,
também há poucos dias, na Helibrás. Depois de tantos trabalhos,
discussões e uma ação efetiva de nosso Governador Aécio Neves
junto ao governo federal, estivemos, no dia 30 do mês passado,
buscando novos investimentos junto à Eurocopter na fabricação de
helicópteros, na cidade de Santa Rita, vizinha de Itajubá.
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Tenho certeza absoluta de que a nossa região, tanto no pólo
aeronáutico quanto no eletrônico, tem expandido, gerando e
garantindo emprego e renda. Com o lançamento desse parque
tecnológico, teremos mais de 10 mil empregos garantidos, o que, sem
dúvida, significa um avanço extraordinário, graças à iniciativa de todos
os que trabalham no setor eletroeletrônico e similares. Assim,
garantimos um pólo de excelência, contando também com o
desenvolvimento da TV digital. Já recepcionamos, em Santa Rita, o
Ministro Hélio Costa, que foi conhecer de perto as inovações nessa
área. Aliás, Santa Rita do Sapucaí, por meio de suas incubadoras - a
Inatel e a ETE -, deu o pontapé inicial para o início da nova era digital
e tem sido respeitada por todo o mundo. Sem dúvida, essa cidade deu
início a tais inovações tecnológicas, a exemplo do que fez Sinhá
Moreira - estamos no centenário do seu nascimento -, possibilitando
toda essa dimensão extraordinária da região. Portanto quero louvar e
parabenizar Santa Rita do Sapucaí e todas as suas autoridades
representativas na pessoa do Presidente Roberto. Amanhã
participaremos oficialmente da abertura da feira, tão importante e que
reunirá mais de 150 expositores não só de Santa Rita, mas também
de outras cidades e de outros Estados. Todos estarão participando
desse grande parque de negócios, garantindo, assim, novos
investimentos e produzindo mais empregos. Quero registrar e, desde
já, manifestar que a presença da nossa Comissão é, sem dúvida
alguma, um estímulo a Santa Rita. Ela estará lá amanhã, em caráter
oficial, participando, conhecendo, trabalhando, como fizemos em
Itajubá, na Helibrás, quando lá estivemos sob a Presidência do
Deputado Vanderlei Miranda, Presidente da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Por falar no Sul de Minas, nossa querida região, quero manifestar-
me também quanto à colheita do morango. Temos um requerimento
aprovado na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e,
todas as vezes em que somos solicitados pelo Presidente da
Associação dos Morangueiros de nossa região - Pouso Alegre, Estiva,
Senador Amaral, Toledo, Camanducaia -, atuamos junto à Epamig, à
Emater, aos órgãos do governo e, particularmente, à Secretaria de
Agricultura, por meio de ações junto ao Secretário Gilman.
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A partir do próximo mês haverá audiência pública para tratarmos
efetivamente de ações incrementadoras junto ao Banco do Brasil,
favorecendo todos os produtores de morango do Sul de Minas, uma
vez que tem sido hoje o marco pontual em geração de emprego.
Somente para registrar, nessa safra que vive o Sul de Minas, quando
se passa pela Fernão Dias pode-se verificar que há barracas e mais
barracas de morangos sem agrotóxico. São produtos de primeiríssima
qualidade, que hoje temos somente na região de Pouso Alegre, de
Estiva, de Senador, de Bueno Brandão - são 10 ou 15 cidades.
Estamos gerando hoje aproximadamente 3 mil empregos diretos. Sem
dúvida nenhuma, é a maior fonte de geração de empregos,
particularmente pelos incentivos que temos recebido por parte do
governo, junto à Emater, à Epamig e a outros órgãos, garantindo-se
assim a produção de morangos, o que tem sido um grande avanço
para toda a nossa região, com ações importantes para cada região e
para cada cidade.

Fico muito feliz por estar amanhã primeiro em Santa Rita,
posteriormente em Porto Alegre e em outras cidades que também
produzem hoje morango no Sul de Minas, tão respeitado e conhecido
por todos nós. É certo que a Assembléia Legislativa já teve
participação efetiva. Estivemos lá há quatro ou cinco anos, numa
audiência pública, quando conseguimos implementar ações junto ao
governo Aécio Neves, principalmente a construção de câmaras frias
destinadas ao armazenamento de morangos, que são vendidos para
todas as partes do País. Hoje os morangos do Sul de Minas estão
sendo exportados.

Portanto, temos muito a comemorar e temos certeza de que ações
importantes serão registradas neste Parlamento. Muito obrigado a V.
Exa.

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Deputados Domingos Sávio e André Quintão, senhoras, senhores,
público presente, telespectadores da TV Assembléia, o Brasil
comemora hoje uma notícia que merece, sem dúvida alguma, ser
reprisada, divulgada e comemorada com muito vigor. Hoje, por meio
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de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e de um levantamento
feito pelo Ministério do Trabalho, mais uma vez o Brasil reduz o índice
de pobreza. De 2002 a 2008 houve redução de quase 14% na
margem de pobreza da população. Há pessoas que estavam abaixo
da linha de pobreza e que tiveram uma ascensão social, passando a
compor, aliás, a classe média brasileira. O índice brasileiro foi de
quase 14%, e o índice de redução da pobreza das regiões
metropolitanas foi de 24%. O que mais chamou a atenção é que a
cidade de Belo Horizonte lidera o “ranking” nacional, com uma
redução da pobreza num percentual de quase 40% - isso comparado
aos últimos seis anos, 2002 a 2008.

Tal dado e tal notícia nos fazem refletir. Primeiro, é importante dar o
mérito por essa importante conquista a quem merece. O primeiro
mérito fundamental é a política acertada do Presidente Lula.

O Presidente Lula, nesses seis anos de mandato, conseguiu aplicar
uma política econômica correta, uma política de retomada do
crescimento econômico e da distribuição de renda, uma política que
veio casada, de mãos dadas com a inclusão social. As políticas
sociais do Presidente Lula têm promovido a inclusão de milhões de
brasileiros na cidadania, no consumo, no trabalho, no mundo do
emprego.

Segundo mérito fundamental: temos hoje à frente do Ministério de
Ação Social e de Combate à Fome um grande brasileiro e mineiro que
tem um papel destacado, o Ministro Patrus Ananias, esse brasileiro
que tem feito o Brasil sentir orgulho das suas políticas sociais. Uma
rede de cidadania, uma rede de proteção social que tem tirado as
famílias da margem da pobreza e levado à linha de consumo.

E é justamente nessa pessoa do Ministro Patrus Ananias que quero
deter mais minha reflexão. Há de se perguntar porque Belo Horizonte
lidera o “ranking” nacional da diminuição da pobreza. Qual a origem
disso? Isso tem uma raiz histórica profunda, e tudo começou, no meu
entendimento, nos idos de 1992, quando o Ministro Patrus Ananias foi
eleito Prefeito de Belo Horizonte. Ao ser eleito Prefeito, o Ministro
Patrus Ananias passou a adotar uma referência de gestão pública de
uma grande Capital como Belo Horizonte fazendo a política de
inversão de prioridades. Quando Patrus assumiu o governo, a
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periferia, os bairros mais pobres, os aglomerados passaram a ser o
centro da atenção, com políticas públicas voltadas para os mais
necessitados, para os mais pobres, para os mais excluídos. Lembro
como se fosse hoje. À época, foi um fato inovador. Patrus Ananias foi
o primeiro Prefeito de Belo Horizonte a aplicar uma política de
abastecimento popular com os sacolões públicos, os mercadinhos
públicos que deram às pessoas acesso a uma comida mais barata. O
Ministro Patrus Ananias passou a cuidar com mais carinho das nossas
crianças e dos excluídos.

Quando se fala desse modelo e se pensa no resultado dessa
pesquisa, parece-me, nobre Deputado Domingos Sávio, que Belo
Horizonte escolheu a melhor forma de fazer também uma homenagem
póstuma a um grande mineiro, a um grande belo-horizontino, que foi o
Dr. Célio de Castro. O Dr. Célio de Castro, que recentemente nos
deixou, abrindo um grande vácuo na política brasileira e na política
mineira, deu continuação a esse projeto inaugurado por Patrus
Ananias. O Dr. Célio de Castro, desde o primeiro governo de Patrus
Ananias, na condição de Vice-Prefeito, esteve ao lado do Patrus, e
depois o sucedeu e fez com que Belo Horizonte fosse essa grande
referência de como o poder público pode fazer diferença na vida do
povo, dos seus governados. Então, a dupla Patrus Ananias - Célio de
Castro representa um marco importante na administração de Belo
Horizonte. Tudo começou daí. Depois outros governantes deram sua
contribuição, mas, do ponto de vista da inclusão social, da inversão de
prioridades, de cuidar do nosso povo mais sofrido, do nosso povo
mais necessitado, Belo Horizonte inaugurou esse modelo.

O governo Lula, de forma tão positiva, vem implementando no Brasil
o modelo gerado aqui, em Belo Horizonte.

Assim, a divulgação desses números e dados também homenageia
o saudoso Dr. Célio de Castro. Figuras como ele estarão,
definitivamente, registradas na história do nosso povo, trazendo
sempre a concepção de que a memória de alguém, quando bem
cultivada, transforma-se, permanentemente, numa presença. Dessa
forma, o Dr. Célio de Castro estará sempre entre nós como o exemplo
de um homem que deu grandes contribuições e ajudou a construir um
modelo do qual o Brasil está, hoje, colhendo os frutos. O nosso país
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hoje vive esse momento alvissareiro em que Belo Horizonte teve um
papel decisivo. A nossa Capital foi uma das primeiras cidades
brasileiras a mudar o jeito de se fazer política. A partir da eleição de
Patrus Ananias e, depois, de Célio de Castro, Belo Horizonte e Minas
Gerais acumularam forças, deram apoio ao Presidente Lula desde a
sua primeira eleição em 1989, culminando com o seu primeiro
mandato e, posteriormente, em 2006, reconduzindo-o para o segundo
mandato.

Os indicadores estão dizendo que o Brasil aumenta hoje o número
de pessoas que estão na classe média. Ela continua sofrida, mas é a
que tem o acesso ao emprego, ao consumo básico, e que está
começando a ter acesso à moradia popular. O Brasil está dando um
grande exemplo para o mundo, para todos os que acreditam que um
governo bem-administrado, que inverte as prioridades, faz a diferença.
Esse é um exemplo positivo. Estão de parabéns o Presidente Lula, o
Dr. Célio de Castro, o Ministro Patrus Ananias, todos os que seguem
essa escola como referência, que têm a convicção de que o mais
importante é cuidar dos mais necessitados. Como o Presidente Lula
sempre diz, devemos cuidar dos mais pobres, governar para eles. De
nada adianta os governantes se preocuparem com as grandes obras,
com obras megalomaníacas, e o povo estar mal. De nada adianta o
governante usar o dinheiro para fazer praças e avenidas bonitas, mas
o povo continuar sofrendo, o serviço público essencial, aquele de
encontrar o médico no posto de saúde, o professor satisfeito numa
escola bem-cuidada e bem-estruturada, não acontecer. É disso que o
povo, o pobre, precisam. Se ele vai a um posto de saúde e não
encontra médico nem remédio, não conseguindo fazer o exame
especializado em caráter de urgência, de nada valem o governante e
o administrador, pois não estarão fazendo a diferença na vida dessa
pessoa. Se na hora que o pobre precisar de segurança pública, esta
falhar, de nada vale o poder público.

Então esse é o modelo inaugurado pelo Ministro Patrus Ananias e
seguido pelo Dr. Célio de Castro. Outros administradores como esses
virão. O belo-horizontino encampou a concepção de um modelo de
responsabilidade social, especialmente, um modelo de inclusão social,
que faz com que os homens públicos se tornem referência por suas
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ações concretas e objetivas.
Tenho, assim, muito a comemorar. Estou satisfeito com essas

notícias e com esses indicadores.
O Brasil ainda tem grandes desafios pela frente, como o de inclusão

de parcela muito significativa de sua população. Apesar da diminuição
dos indicadores de pobreza neste país, ainda existem muitos pobres
no Brasil, que precisam sair da margem de pobreza. Andando pelos
grandes centros urbanos, podemos perceber que, na própria Região
Metropolitana de Belo Horizonte, estão os maiores bolsões de
pobreza do Estado. Essa contradição gritante revela a realidade nua e
crua do Estado. Existem bolsões de pobreza na Região Metropolitana
de Belo Horizonte que são de dar inveja a algumas regiões
consideradas as mais pobres de Minas Gerais.

O grande centro comercial da minha querida cidade de Contagem, o
Bairro Eldorado, é cortado pela grande e moderna Avenida João
César de Oliveira - uma avenida de Primeiro Mundo. Se percorrermos
2km ou 3km dessa avenida, para a esquerda ou para a direita,
encontraremos bolsões de pobreza cujos Índices de Desenvolvimento
Humano são inferiores aos de muitas cidades paupérrimas do interior
de Minas Gerais. Isso ocorre na 2ª maior cidade de Minas Gerais, que
é Contagem.

Precisamos utilizar a divulgação dos números dessa pesquisa para
mostrar que o poder público tem de fazer diferença na vida do povo,
tem de utilizar o dinheiro público para melhorar os indicadores
econômicos do Estado e fazer a inclusão social. Temos de repetir
esse tipo de notícias todas as vezes que aparecer na televisão, no
rádio, na imprensa escrita ou falada. Temos de repetir esse tipo de
notícias tantas vezes quantas forem necessárias. No Brasil, temos a
mania de repetir notícia ruim todos os dias. Todas as notícias ruins
são repetidas, dia após dia, por meio da televisão e do rádio. Notícias
ruins viram manchete em todos os jornais; todavia as notícias boas
acabam ocupando as páginas menos acessadas pelos leitores, ou
seja, não são muito divulgadas. Repetiremos, a cada dia, notícias
boas como essa de que os indicadores do Brasil têm demonstrado
diminuição da pobreza.

Parabenizo Belo Horizonte pelo grande exemplo que deu, porque
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tudo começou aqui, com o governo Patrus Ananias, que assumiu a
Prefeitura da Capital em 1992. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, antes de abordar o assunto que me traz a esta
tribuna, não posso deixar de comentar rapidamente a conclusão da
fala do nobre Deputado Carlin Moura. Reconhecemos que é
importante a divulgação permanente daquilo que se está consolidando
como boas políticas públicas. Sou do PSDB e tenho minhas
convicções políticas. Hoje mesmo, dizia que ficou uma marca muito
forte do governo Fernando Henrique, que foi a estabilização
econômica do País, com uma política de controle da inflação, que
permitiu que as pessoas planejassem suas vidas e tivessem
perspectiva de melhoria de vida, uma vez que o monstro da inflação
havia sido domado ou mesmo extinto. Aliás, em parte nenhuma do
mundo, esse monstro foi extinto, considerando-se a economia
moderna. No Brasil, ele foi domado, surgindo patamares que tornaram
possível ao trabalhador não ver seu salário ser corroído. Repito: a
grande marca do governo Fernando Henrique foi garantir uma política
econômica estável, séria e responsável, que possibilitou ao País o
estabelecimento de metas e a busca do desenvolvimento. Não
podemos negar isso, sendo importante reconhecer que, a partir da
base de uma realidade econômica estável, ocorreram avanços no
campo social e na geração de emprego.

Em Belo Horizonte, isso ocorreu de maneira especial. Aliás, em
Minas Gerais, isso ocorreu de maneira mais especial que em outros
Estados. A parceria entre o Governador Aécio Neves e o Prefeito
Fernando Pimentel se faz perceptível em números muito claros. É
algo que de fato está beneficiando o povo de Belo Horizonte. Portanto
essa parceria entre o Governador Aécio Neves e o Prefeito Fernando
Pimentel, essa parceria entre PSDB e PT está somando políticas em
benefício da comunidade de Belo Horizonte. O resultado está aí: os
números mostram que tem havido um avanço significativo. Há a
sinalização de que temos um modelo de gestão pública em que,
somando-se os esforços dos governos estadual e municipal, o povo
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sairá ganhando. Acredito que isso é um indicativo dos novos tempos.
Por isso nunca tive esse preconceito; para mim, partidos,
composições distintas no campo ideológico podem, em situações
localizadas, unir-se para melhorar a qualidade de vida do povo. É o
que estamos vendo em Belo Horizonte, de maneira extremamente
clara e concreta. Não há como negar: está dando certo. Espero que a
situação continue assim a fim de que o povo de Belo Horizonte colha
frutos.

Sr. Presidente, quero falar rapidamente sobre um trabalho que
estamos realizando na cidade de Divinópolis e que deve repercutir de
maneira positiva em toda a região. Estamos trabalhando de forma
coesa com o governo do Estado. Para tanto contamos com o apoio do
Indi, do DER e, em breve, contaremos também com o apoio da
Cemig. Pretendemos criar condições para que Divinópolis receba uma
grande empresa: a Proema. Essa empresa, de origem italiana,
trabalha na produção de autopeças para a Fiat, bem como para outras
grandes montadoras, e representa a possibilidade de geração de
algumas centenas de empregos em Divinópolis, indo além dos limites
da região metropolitana - precisamente de Betim e Contagem -,
levando o grande fluxo de crescimento de autopeças que veio para
Minas com a Fiat. Essa atividade não pode ficar restrita, até mesmo
em benefício de Betim, Contagem e Belo Horizonte, que vão ficando
hipersaturadas, no que se refere à sua capacidade de atender a
hiperpopulações - nota-se crescimento da população acima do
considerado razoável para que uma cidade tenha boa qualidade de
vida. Há outras cidades próximas com boa infra-estrutura, a exemplo
de Itaúna e Divinópolis, além de tantas outras, que agora, contando
com investimentos para a melhoria da MG-050, podem e devem
sediar indústrias que abasteçam não só a Fiat, mas também outras
grandes montadoras. Esse trabalho está sendo feito. Levamos nosso
apelo ao Governador, que sinalizou de forma positiva. Os órgãos do
Estado estão discutindo com a iniciativa privada, visando chegar a um
entendimento, ou seja, o objetivo é somar as forças da iniciativa
privada e do poder público para que Divinópolis e a região Centro-
Oeste recebam investimentos e gerem emprego para seu povo. Em
um futuro próximo, falaremos mais sobre esse assunto. Ainda quanto
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à MG-050, gostaria de frisar que, ao fazermos algo para melhorar uma
situação, temos de saber que haverá também aspectos negativos. Na
referida MG, instalaram-se pedágios, que representam o lado ruim da
história. Em alguns casos, esses pedágios, especialmente os que se
encontram entre Divinópolis e São Sebastião do Oeste, têm trazido
enorme transtorno para as pessoas que moram perto do posto de
pedágio. Houve até fechamento de estrada, o que dificultou o acesso
às casas. Ao lado dos moradores, assumimos essa luta e trabalhamos
a partir do diálogo, pois é conversando que buscamos soluções para
as questões. Felizmente, estamos encontrando o caminho para a
solução desses problemas. Reunimo-nos com o Secretário de Obras
do Estado e com o Diretor da empresa Nascentes das Gerais, a quem
levamos o apelo dos moradores das proximidades do posto de
pedágio que fica entre Divinópolis e São Sebastião do Oeste, bem
como de toda a população. Alertamos que, em Itaúna, na região de
Formiga, entre Capitólio e Piumhi, também há problemas que
precisam ser resolvidos. Hoje participaremos de uma audiência
pública em Divinópolis e levaremos algumas soluções. O Secretário
compreendeu a situação e determinou à empresa Nascentes das
Gerais, que cuida da parceria público-privada, que resolvesse o
problema dos moradores na imediação do pedágio entre Divinópolis e
São Sebastião. Para tanto deverá abrir uma passagem paralela, a fim
de que os moradores tenham acesso às moradias sem que se
submetam ao pedágio.
  Levei ao Governador outra grande reivindicação e estou com grande
esperança que isso se viabilize, pois assim poderemos resolver o
problema de toda a população de São Sebastião do Oeste e
Divinipólis: um asfalto que é um sonho antigo, que liga Divinopólis a
São Sebastião do Oeste, passando pela comunidade do Cacoco. São
15km de asfalto para ligar essas duas cidades, que hoje são
interdependentes, são como bairro uma da outra, e um pedágio no
meio é um desespero para quem trabalha numa cidade e mora na
outra, para quem vai duas vezes por dia e não conseguirá suportar
esse custo extra. Portanto, estou trabalhando para resolver esse
problema, e vamos encontrar soluções de forma dialogada, até porque
não só o Secretário, mas também o próprio Governador determinaram
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que cada caso seja analisado respeitando-se todos os cidadãos.
Queremos que a rodovia seja duplicada, seja melhorada, ofereça mais
segurança para todos; compreendemos que, nesse caso, o pedágio
se torna imprescindível, porém não pode causar prejuízos para uma
ou outra pessoa. É preciso estudar esse problema, principalmente se
o prejuízo alcança uma cidade inteira. O assunto será discutido,
estarei presente na audiência, e procuraremos uma solução de forma
dialogada, porque é esse o caminho que aponta o Governador Aécio
Neves: avançar sem deixar ninguém para trás, atendendo-se ao
interesse da comunidade como um todo. Nesse caso da MG-050, a
obra é necessária, importante e deve contemplar o interesse de todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº 18.515, que proíbe a cobrança de consumação
mínima por fornecedor de produto ou serviço. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Lafayette de Andrada e Domingos Sávio; suplentes -
Deputado João Leite e Deputada Ana Maria Resende; pelo BPS:
efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente - Deputado Sebastião
Costa; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente -
Deputado Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo - Deputado Padre João;
suplente - Deputada Cecília Ferramenta (Designo. Às Comissões.).

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 5/8/2008, do
Projeto de Lei nº 2.346/2008, do Deputado Dimas Fabiano; de
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Transporte - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 5/8/2008, do
Projeto de Lei nº 2.491/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, e
dos Requerimentos nºs 2.713/2008, da Deputada Ana Maria Resende,
2.722/2008, da Comissão de Participação Popular, e 2.736/2008, da
Comissão de Assuntos Municipais; e de Administração Pública -
aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 5/8/2008, dos
Requerimentos nºs 2.725/2008, da Comissão de Participação Popular,
2.733/2008, da Comissão de Justiça, e 2.734/2008, do Deputado
Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Délio Malheiros,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.524/2008. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião as Indicações, feitas pelo Governador do Estado, dos nomes
das Sras. Terezinha Marlene Porto, Maria Dolores da Cunha Pinto e
Sílvia Nietsche e dos Srs. Márcio Luiz Bunte de Carvalho, João Victor
Mendes de Gomes e Mendonça e Oderli Aguiar para membros do
Conselho Estadual de Educação, bem como o Projeto de Resolução
nº 2.211/2008, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 952/2007, que dispõe sobre a Bolsa Verde, o
Programa de Identificação, Catalogação e Preservação de Nascente
de Água no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Meio ambiente
perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o
Deputado Inácio Franco opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Continua em
discussão o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
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Júlio, que ainda dispõe de 38 minutos e 50 segundos para o seu
pronunciamento.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, na verdade eu abordei algumas questões apresentadas
no Substitutivo nº 1, porque faltou um pouco mais de discussão sobre
algumas proposições e artigos com o órgão que regulamenta a
situação financeira do Estado, que é a Secretaria de Fazenda. Se não
houver uma adaptação na lei, naquilo que está sendo proposto no
substitutivo, não vejo como o governo do Estado possa implementá-la.
Ela é interessante, e é preciso resolver esse problema. Temos travado
aqui uma luta pela preservação do meio ambiente, mas principalmente
de proteção do pequeno proprietário, que está altamente sacrificado
na questão ambiental. Porém não vemos possibilidade de
implementação de recursos e benefícios para os pequenos
proprietários.

Sr. Presidente, discuti essa questão com o Deputado Roberto
Carvalho, autor do projeto, que é interessante, porém teremos
dificuldades em implementá-lo. Essa questão será resolvida no
momento oportuno, por isso estou satisfeito pelo meu
encaminhamento.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 952/2007
EMENDA Nº 1

Suprima-se a expressão “sucessivamente” do “caput” do art. 3º do
Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 952/2007.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
Domingos Sávio - Vanderlei Jangrossi.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte § 2º, transformando-se o

parágrafo único em § 1º:
“Art. 3º - (...)
(...)
§ 2º - Poderão também ser beneficiários desta lei os proprietários de

áreas urbanas que se enquadrarem nos parâmetros definidos nos
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incisos I e II do art. 1º desta lei, conforme dispuser o regulamento.”.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2008.
João Leite
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto uma emenda dos Deputados Domingos Sávio e Vanderlei
Jangrossi, que recebeu o nº 1, e uma do Deputado João Leite, que
recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, serão votadas 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. 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 952/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com as Emendas
nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente e Srs. Deputados, antes
de iniciar a discussão do Projeto de Lei nº 2.267/2008, gostaria de
aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Deputado Roberto
Carvalho pela aprovação do projeto Bolsa Verde. Quero dizer ao
Deputado que, embora a Bancada do PMDB tenha restrições quanto à
possibilidade de sua implantação, poderá contar conosco na luta para
que se modifique a legislação e o projeto seja efetivamente
implantado com as mudanças que poderemos propor na Secretaria de
Fazenda. O Deputado poderá contar sempre com a nossa
solidariedade para a segunda fase da luta. Nossos parabéns pela
aprovação do projeto Bolsa Verde.

Sr. Presidente, em relação ao Projeto de Lei nº 2.267/2008, gostaria
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de fazer alguma digressão sobre o que está ocorrendo e que é sério.
Temos em Brasília, hoje, uma decisão importante do Supremo
Tribunal Federal quanto aos antecedentes criminais dos políticos
brasileiros. Ontem me pronunciei e fiquei realmente muito preocupado
com a posição tomada pela Casa, de achar que - sobre o que foi
modificado aqui, no art. 340, na legislação referente à reforma do
Judiciário - nós aceitávamos tranqüilamente que o Governador
opusesse veto.

Essa discussão merece realmente uma reflexão mais aprofundada.
Gostaria de, em outra oportunidade, discuti-la, com o Deputado
Antônio Júlio e outros companheiros que gostem de discussões
importantes sobre a questão institucional no nosso país. A situação é
de fato muito grave.

Farei referência a dois acontecimentos importantes da nossa Teófilo
Otôni. Estamos aguardando decreto presidencial para que a Zona de
Processamento de Exportação - ZPE - conte com alfândega. Há uma
expectativa política equivocada quanto a esse assunto. A ZPE é uma
luta de 20 anos, iniciada em 1988. No momento em que o Presidente
da República autorizar o seu funcionamento e criar a alfândega, ainda
teremos de um ano e meio a dois anos de trabalho para preparar a
área de 300.000ha, que deverá ser totalmente cercada e terá uma
estrada ao seu redor. Hoje, apenas a parte administrativa está pronta.
É importante advertir a população sobre o engano que, às vezes, a
propaganda às vésperas da eleição pode causar.

A ZPE é uma luta nossa desde 1988 e vai prosseguir. Mas a sua
implantação definitiva não acontecerá num passe de mágica. Ao
contrário, mesmo que o Presidente da República assine o decreto
autorizando o seu funcionamento amanhã e determine a criação da
alfândega, gastaremos de um ano e meio a dois anos para preparar a
área para receber as indústrias. Isso não ocorre como um passe de
mágica, um clique, e o Presidente resolve o problema. O assunto está
sendo explorado politicamente na minha cidade, e é preciso advertir a
população para o fato de que isso não é verdade.

O outro assunto, Sr. Presidente, é que acabei de receber o
comunicado do Dr. Adriano, Assessor-Chefe do nosso Vice-
Presidente da República, de que realmente está efetivada e
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encaminhada, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri, a inclusão do curso de Medicina em Teófilo Otôni, a ser
implantado a partir de 2009. Esse é um fato importante que gostaria
de registrar nesta tarde. Lembro aos companheiros da nossa terra,
Teófilo Otôni, que, desde novembro de 2007, o conselho universitário
aprovou, a meu pedido e a pedido do nosso Deputado Federal, a
inclusão desse curso na nossa cidade. Esse é, repito, um fator
importantíssimo para nós.

Achamos que este é um momento de muita seriedade. Não
podemos brincar com coisas sérias. Uma universidade federal, um
curso de Medicina e uma ZPE são temas muito importantes e não
podem ser levianamente tratados em campanha eleitoral.

Concedo aparte ao nosso companheiro da Comissão de Política
Agropecuária, Deputado Antônio Carlos Arantes, que deseja muito
falar sobre a Bolsa Verde.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Obrigado,
Deputado Getúlio. Estou num momento feliz aqui, na Assembléia,
porque o projeto que institui o Bolsa Verde vem ao encontro de tudo
pelo que lutamos neste Parlamento. Neste ano e meio, Deputado
Getúlio, V. Exa. tem sido um grande parceiro nessa iniciativa de
proteção ao produtor e ao meio ambiente.

Quando o Deputado Roberto Carvalho apresentou esse projeto, fiz
questão de participar desde o primeiro momento, apresentar várias
sugestões e debater o assunto. Houve debate até em âmbito nacional.
Fiz questão de não deixar de participar dos encontros, porque achava
fundamental o governo, o poder público colocar recursos à disposição
do produtor, principalmente o pequeno, de forma a preservar o meio
ambiente, as nossas nascentes.

A partir de agora, com a aprovação desse projeto na Assembléia - e,
se Deus quiser, o Governador Aécio Neves irá sancioná-lo, porque ele
também teve grande interesse -, acredito que possamos pensar e
trabalhar num projeto em que o produtor terá compensações
financeiras para proteger as nascentes.

Os recursos ainda não são muitos: R$1.800.000,00 do Orçamento e
aproximadamente R$6.000.000,00 do Fundo dos Recursos Hídricos -
Fhidro. Mas acho que iniciamos uma etapa agora, se Deus quiser,
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com a sanção do Governador. Assim, no próximo ano e no decorrer
dos que se seguirão, poderemos colocar bastante recurso e fazer do
Bolsa Verde um projeto modelo de preservação ambiental em Minas
Gerais. Obrigado, Getúlio, pelo aparte.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu quem agradece ao Deputado
Antônio Carlos Arantes, que tem discutido conosco, na Comissão de
Política Agropecuária, esse assunto de que é profundo conhecedor. O
Deputado Roberto Carvalho teve uma iniciativa louvável, e
conseguimos a aprovação, em Plenário, desse projeto de lei, que
certamente o Governador vai sancionar. Os recursos são realmente
parcos, especialmente os do Fhidro, fundo criado por esta Assembléia
e que, lamentavelmente, não tem sido aplicado até agora. Entretanto,
com o Bolsa Verde, talvez tenhamos a chance de iniciar o processo
de dar suporte ao pequeno produtor rural para a proteção das
nascentes em todo o território mineiro. É um projeto muito importante,
e ocupamos este microfone para fazer uma homenagem ao Deputado
Roberto Carvalho, que realmente estava certo.

Mas, naturalmente, vamos aproveitar a oportunidade para tecer
comentários sobre outros assuntos. Na nossa Teófilo Otôni, a nossa
preocupação é exatamente com o período eleitoral, quando as
mentiras acontecem em tamanho gigante, em tamanho-família. Mas
essa preocupação pode ser diluída se, nesta Casa, com a liberdade
que temos em função da imunidade parlamentar de que gozamos,
esclarecermos a população sobre alguns aspectos do que se pretende
para a nossa cidade: a luta pela implantação da estrada de ferro, da
ZPE e da Faculdade de Medicina no câmpus da UFVJM e os cursos
levados pelo Governador do Estado, por meio de convênio da
Secretaria de Estado, feito a meu pedido, com a UFMG, que está
presente ali com quatro cursos. Lembro que Teófilo Otôni é um centro
universitário importante de Minas Gerais. De 2001 até hoje,
conseguimos implantar, nessa cidade, 62 cursos superiores: da
Unipac, do Instituto Doctum e da Unec-Iesfato. Ampliamos a Fenord e
levamos para lá a UFMG e a Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Essa expansão vai continuar, e vamos ser
um pólo universitário ainda mais importante. Mas, às vésperas das
eleições, ficamos preocupados com o fato de pessoas tentarem
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aproveitar-se e demagogicamente levantarem uma bandeira, inexata e
imprecisa, do que é apenas um factóide. Não podemos permitir que
isso aconteça. Por isso, Sr. Presidente, esta nossa manifestação.

Também temos uma preocupação, Deputados Domingos Sávio e
Bráulio Braz, com o que aconteceu ontem e com o que vai acontecer
hoje. Ontem, a Mesa da Casa quase apresentou ao Governador a
idéia de vetar a emenda que fizemos ao art. 340, e isso me preocupou
muito. O que foi feito realmente foi apenas a mudança de um termo,
pois, no texto original, já se autorizava o Tribunal de Justiça de Minas
Gerias a criar um setor especial para cuidar exatamente dessa
dicotomia que ainda existe na cabeça do povo, na mente dos
membros do Ministério Público e, sobretudo, na imprensa, os quais
não sabem distinguir o crime de responsabilidade da improbidade
administrativa. E a mudança foi singela: em vez de autorizar o
Tribunal, determinou-se que ele o fizesse; houve uma determinação
de que fosse criado, ao se passar o texto para “o Tribunal criará”, em
vez de “o Tribunal poderá criar”.

Ninguém falou em foro privilegiado; nunca, nem na discussão nem
na finalização do projeto nem na sua votação. Ninguém, nenhum
Deputado, preocupou-se com a criação de mais um aspecto do
chamado foro privilegiado: apenas tratamos de colocar como
obrigatório aquilo que era autorizativo. Ora, o Presidente do Tribunal,
meu querido Orlando Adão, pecou ao dizer que estamos adentrando
os territórios internos do Tribunal para decidir coisas sobre ele. Se
existe um Poder que tenta interferir no outro é o Judiciário, que tenta
fazer leis em vez de respeitar, democraticamente, a instituição - as
Assembléias Legislativas, a Câmara Federal e o Senado da
República.

Acho que a coisa está errada e essa crítica não é válida. Perdoe-me,
Desembargador Orlando Adão, Presidente do Tribunal de Justiça,
mas não é assim que os Poderes se respeitam. Respeitamos,
ajudamos e agradecemos o apoio que o Presidente do Tribunal nos
deu na nossa luta, sete anos e meio de disputa com essa lei, que não
era votada de jeito nenhum, para ampliar a Justiça aos mais pobres
do nosso Estado. Conseguimos um belo e bom projeto, exeqüível do
ponto de vista econômico-financeiro. O Estado tem superávit
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suficiente para ampliar os recursos, para criar várias entrâncias,
ampliar varas e comarcas. O Estado tem os recursos necessários
para isso.

Na semana passada, tive oportunidade de dizer isso ao próprio
Governador, pessoalmente, e pedi-lhe que sua equipe não analisasse
o projeto de organização judiciária exclusivamente sob a ótica
financista da Secretaria de Fazenda, mas também sob a ótica social.
Se estamos crescendo, se Minas Gerais, graças ao trabalho do
Governador Aécio Neves, está crescendo mais que o Brasil, se
estamos obtendo superávit desde o ano passado - neste ano temos
superávit e o teremos no próximo ano -, não é justo que a Justiça
fique amarrada e pequenininha no momento em que todos ainda
acreditam que ela é o último esteio, a última salvaguarda do cidadão.

É momento de analisar esse aspecto, mas nunca deixando de
mostrar, como o Deputado Antônio Júlio, a posição séria desta Casa.
Bolsa Verde é bom? É. Aprovamos? Aprovamos. Existe problema?
Existe. Teremos de brigar com a Secretaria de Fazenda para que
R$1.800.000,00 previstos sejam efetivamente aplicados, que os
recursos do Fhidro sejam aplicados, para haver a execução dessa lei.
Não adianta fazer lei que ficará apenas no papel.

A nossa preocupação, Sr. Presidente, é essa tentativa de luta
institucional permanecer. Ficamos o ano passado inteiro numa luta
intestina entre Poderes, discutindo se o Ministério Público era ou não
Poder, se podia ou não fazer isso ou aquilo. E continua fazendo o que
bem quer. Por isso a nossa expectativa de o Supremo Tribunal
Federal colocar uma pá de cal nesse assunto e definir, de uma vez
por todas, definitivamente, se no Brasil vai valer ou não a Constituição
Federal, que considera inocentes todas as pessoas processadas cujas
denúncias ainda não foram julgadas e transitadas em julgado, o que é
mais importante, decorridos todos os aspectos e as possibilidades de
recursos que a própria lei nos garante. É uma preocupação nossa,
como Deputado e como cidadão.

Agradeço, Sr. Presidente, e penso que a discussão do Projeto de Lei
nº 2.267/2008 pode ser paralisada, a não ser que tenhamos aqui algo
mais a adicionar, por meio do Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado, gostaria de
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falar apenas quanto ao encerramento da sua fala, essa preocupação
excessiva hoje e essa desorganização jurídica que virou o nosso país,
com todo o mundo legislando, todo o mundo determinando, e nós, do
Poder Legislativo, aceitando isso com muita passividade.

No que se refere à questão eleitoral hoje, no Brasil, especialmente
no nosso Estado, em cada comarca, os Juízes estão determinando
como será o processo eleitoral, e o Ministério Público define o que
poderá e o que não poderá ser feito, fugindo às regras votadas pelo
Congresso Nacional, às vezes, seguindo ou não orientação do TSE,
que também passou a legislar.

Pudemos ver, Deputado Getúlio Neiva, ontem, na “Folha de S.
Paulo”, uma entrevista com o Ministro Gilmar Mendes, que falou com
muita clareza e preocupação. O artigo diz: “Mendes vê Estado de
‘medo’ e pede controle de ações da Polícia Federal”. Essa é uma
situação que nos aflige muito, porque, na época da ditadura militar,
todo governo sabia quem eram seus inimigos. Seus inimigos eram os
presos políticos; prendiam quem era contra o governo.

Hoje estamos vivendo uma ditadura piorada, pois estão prendendo
aqueles que são inimigos - ou não sei se são ou deixam de ser.
Quando o governo quer intervir em alguma atividade, usa a força da
polícia, principalmente da Polícia Federal, para agredir as pessoas, as
famílias e as instituições. É essa a preocupação, Deputado Getúlio
Neiva. V. Exa., que está disputando as eleições em Teófilo Otôni,
sabe das dificuldades que estamos vivendo hoje em relação à questão
eleitoral. Todo o mundo está legislando, todo o mundo está definindo,
todo o mundo está aceitando, e o Congresso Nacional e as
Assembléias Legislativas, todas elas, estão cabisbaixos e não querem
enfrentar o problema. Essa repercussão do Ministro Gilmar Mendes,
do STF é grave, é séria. Ele demonstra a apreensão da maior Corte
do País com os abusos que estão acontecendo no Brasil, no nosso
Estado, com as ações da Polícia Federal, dizendo que, às vezes,
houve erros, mas erros pontuais. É o caso dessa operação em que
cometeram absurdos contra os Prefeitos, principalmente contra os do
Estado de Minas Gerais, invadindo suas casas às 6 horas, invadindo
as Prefeituras à procura de documentos públicos, aos quais qualquer
cidadão tem acesso. Realizaram aquela operação, e dizem que foi um
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caso pontual, um equívoco; mas um equívoco que está trazendo
grandes prejuízos ao nosso país, pois se levantaram suspeitas com
relação a todos os recursos repassados pelo governo. A não ser que o
próprio governo do PT esteja fazendo esse tipo de ação para dizer
que não está cumprindo as normas, as rédeas ou o que foi prometido,
porque não há recursos, e esteja usando a força da polícia para terem
este discurso de que não os está liberando porque a questão está sob
intervenção do Tribunal de Contas da União, que também está
legislando. Todo o mundo está legislando. Estamos vivendo esses
momentos de medo, como disse o Presidente do STF.

Nós, homens públicos, homens de negócios neste país, não
sabemos se amanhã, às 6 horas, seremos acordados pelo jornaleiro,
pelo vendedor de pão ou pela Polícia Federal, que realizará ações
sem nenhum embasamento. O que é mais grave, Deputado Getúlio
Neiva, é que o Judiciário avaliza isso. Quando uma Juíza Federal
emite um mandado de busca e apreensão sem analisar se há
embasamento para isso, sem analisar as conseqüências para as
famílias, ela também é responsável. Então, essa é a preocupação,
como V. Exa. disse muito bem. Precisamos ter a ousadia de enfrentar
o problema. Nós, que somos homens públicos, que temos um
mandato, não devemos ter medo de falar da Polícia Federal, do
Ministério Público, do Judiciário, principalmente em relação a seus
excessos. E está havendo excessos, pois falta neste país autoridade.
Vivemos num sistema presidencialista, em que o nosso Presidente até
hoje não mostrou autoridade em relação a esses abusos ocorridos, e
não sei se é até para atender a interesses jornalísticos de alguma
empresa. A ação da polícia é toda gravada, e ela sabe mais que o
governo. O Ministro diz uma coisa, e o Ministro da Justiça, Tarso
Genro, está dizendo outra totalmente diferente. Até acredito que ele
esteja organizando essas ações; não sei se é para desgastar o
governo ou as instituições, mas isso está acontecendo. Estamos
vivendo um estado de medo, como disse, Deputado Getúlio Neiva,
muito mais grave que na ditadura. Na ditadura, quando fazíamos
oposição ao governo, sabíamos que poderíamos ser presos e
torturados, mas porque éramos contra o governo, éramos presos
políticos. Mas hoje não, pois, se uma pessoa deve alguma coisa,
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cometeu um crime, antes de tudo, ela já está em todos os jornais
nacionais, em toda a imprensa nacional como se bandido fosse, às
vezes sem saber o que está acontecendo. É com isso que o Ministro
está preocupado, e é isso que nos preocupa, Deputado Getúlio Neiva.

Infelizmente, V. Exa. nos deixará em breve para assumir a Prefeitura
de Teófilo Otôni, e registro que tem tido um comportamento
diferenciado. Seria preciso que outros Deputados levantassem sua
voz, principalmente no Congresso Nacional, que tem até reagido um
pouco, como no caso da CPI dos Grampos. Eles convocaram um
Delegado que fez toda aquela pirotecnia em nome da Polícia Federal.
Agora estão chegando à conclusão de que não houve nada daquilo
que se propôs e, principalmente, do que foi noticiado. Não estão
conseguindo apurar nada. Falamos de grampo, Deputado Getúlio
Neiva, o que é muito grave. Denunciamos aqui, há oito meses, o
grampo que o Ministério Público faz no Estado, lá no prédio da
Procuradoria, e nenhuma providência foi tomada pelo Parlamento. Lá
eles mantêm uma central de grampos onde grampeiam e monitoram
todos os homens que querem, principalmente os públicos. E que
atitude foi tomada? Nenhuma.

Estão discutindo a questão dos grampos no Congresso Nacional, a
qual precisa ser regulamentada, mas isso está acontecendo depois
que perderam o controle - hoje qualquer cidadão, qualquer detetive
particular tem condições de fazer grampo e monitorar qualquer
cidadão do nosso país. Portanto, o Congresso Nacional, a Assembléia
Legislativa precisam assumir seu papel de legislar.

Estamos acompanhando agora o julgamento daquela ação,
Deputado, lá no STF, relativa às pessoas que têm algum processo e,
mesmo que a sentença não tenha transitado em julgado, estão
impedidas, de acordo com a Associação Brasileira de Magistrados, de
disputar a eleição. Isso está sendo discutido e é um absurdo. A
pessoa, muitas vezes, é alvo de um processo, principalmente nós,
homens públicos, que enfrentamos qualquer tipo de ação do Ministério
Público sem nenhum embasamento e aceita pelo Judiciário.
Infelizmente, o Judiciário de primeira instância aceita as ponderações
do Ministério Público, que indicia, denuncia e condena as pessoas.
Elas, então, ficam fadadas a nunca mais poder disputar uma eleição
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porque alguém quis fazer uma denúncia. Preocupamo-nos com isso,
Deputado, pois as pessoas de bem deste país vão deixar de disputar
eleições. Se estão querendo fazer isso para melhorar o nível, digo que
piorará - e muito -, uma vez que essas pessoas não aceitarão esse
jogo.

O seu pronunciamento, Deputado Getúlio Neiva, é da maior
importância, e queríamos que todos os Deputados e os que nos estão
ouvindo pela televisão vissem na “Folha de S. Paulo” a reportagem do
Ministro Gilmar Mendes, Presidente do STF. É algo que assusta a
qualquer um de nós pela clareza com que expõe. Estamos fazendo
uma comparação a partir de sua fala e relacionando a ditadura militar
com a ditadura imposta em Minas e no Brasil, hoje. Precisamos
descobrir quem está determinando esse tipo de ação em que as
pessoas são condenadas antes de qualquer indiciamento e
julgamento. Deixamos aqui esta fala, Deputado, e complementamos o
que V. Exa. disse para mostrar nossa indignação e fazer uma reflexão
sobre essa fala de uma das maiores autoridades do Judiciário, o
Ministro Gilmar Mendes, que tem merecido a maior consideração de
minha parte, pois tem mostrado ser um homem correto, de visão, que
não aceita abusos, sobretudo de autoridade.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte, Deputado Antônio
Júlio. Ontem, fazia alusão a esse aspecto, ao falarem de vida
pregressa. Agora temos que refletir sobre o que é vida pregressa. O
indivíduo tem currículo ou folha corrida? O que é mais importante na
vida do cidadão? O Deputado, o Prefeito, o Vereador têm que ter o
quê? Na verdade, a vida pregressa se transformou no mais
importante. Ontem dizia, Deputado Antônio Júlio, que, se vida
pregressa, com processo ou inquérito aberto contra a autoridade -
Prefeito, Vereador, etc. -, tivesse algum valor, o próprio Ministro Tarso
Genro deveria pedir demissão ou ser demitido, pois contra ele existem
17 processos. Basta acessar os “sites” do STF e do Tribunal de
Justiça para vermos as pessoas que estão sendo processadas no
Brasil e em Minas Gerais. Veremos lá, de forma muito clara, que o
Ministro Gilmar Mendes não poderia ser Presidente do STF, pois
também tem processos. A Marta Suplicy tem processo. Não existe um
só Ministro do governo Lula que não tenha processo. O próprio
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Presidente Lula tem processo. Então, quem tem vida pregressa com
processo não pode assumir cargo? Temos de demitir todo mundo. É
isso o que a imprensa e o Ministério Público querem? Eleger os
futuros dirigentes e representantes do povo deste país? É acabar com
a eleição e dizerem quem são as pessoas que podem exercer os
mandatos? Já assistimos a esse filme. Quando eu disse aqui, antes
do encerramento do primeiro semestre, que estava preocupado com a
crise institucional, é porque vivi, como o Deputado Antônio Júlio viveu,
nos porões da ditadura. Assumimos cara a cara a briga com os
militares. Fomos presos e levamos tiros, levamos baioneta na cara,
fomos detidos. Sabemos o que é ditadura. A atual geração não sabe o
que é ditadura. Eles não conhecem a ditadura, o risco que estamos
correndo com esta insatisfação generalizada das instituições, este
vácuo jurídico deixado pela Constituição de 1988, que não foi
preenchido, com dezenas e dezenas de artigos e capítulos não
regulamentados. Ainda se permite que o Judiciário faça lei, que o
Ministério Público faça lei, que a Polícia Federal faça lei, que
resolução de tribunal eleitoral valha mais do que a Constituição
Federal - como está valendo.

Hoje vim à tribuna exatamente para ressaltar este aspecto: a reunião
que está havendo hoje, no STF, para definir se o que vale é a
Constituição Federal ou as resoluções dos tribunais regionais
eleitorais ou mesmo a intenção e a vontade dos Promotores de
Justiça de não permitir que ninguém seja candidato. Para eles, é
interessante que eles sejam os Vereadores, eles sejam os Prefeitos,
eles sejam os Deputados. Podíamos, então, como disse o Deputado
Antônio Júlio, várias vezes, nesta tribuna, fechar esta Casa e entregar
o poder para o Ministério Público, entregar o poder para a Polícia
Federal. Não vamos ter democracia, vamos acabar com esta ilusão,
que todos nós temos, de que a democracia é o melhor regime do
mundo - porque é difícil, mas é o melhor. Vamos acabar com esta
ilusão. O Deputado Antônio Júlio, a quem passo a palavra, tem razão.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Deputado, aproveitando
o que V. Exa. disse sobre o processo eleitoral, eu queria fazer uma
outra denúncia a respeito do que está acontecendo no processo.
Atendendo a solicitação não sei de quem, alguns Prefeitos,
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principalmente os ex-Prefeitos que, por qualquer motivo, têm alguma
ação tramitando, foram impugnados pelo Ministério Público, e o Juiz
de primeira instância geralmente manda anexar o nome no “site” do
TSE. Sabem o que está acontecendo? A Oposição está buscando
isso no “site”. “Deputado Getúlio Neiva impugnado”: a página é
impressa e distribuída como se o Deputado Getúlio Neiva realmente
estivesse impedido de disputar a eleição, porque está impugnado. O
TSE está fazendo o trabalho da Oposição.

A Justiça Eleitoral precisa ser revista, Deputado Getúlio Neiva. Será
que, algum dia, o Congresso Nacional ou nós mesmos procuramos
saber quanto custa a Justiça Eleitoral neste país? Uma Justiça
específica para cuidar do processo eleitoral e que demora cinco, seis,
sete anos para fazer o julgamento de um processo eleitoral. Uma
Justiça que recebe impugnação de alguns candidatos, o que será
analisado somente no final do mandato. Será que não temos a
capacidade de verificar se podemos aceitar esse tipo de tribunal?
Será que não temos capacidade de discutir com a sociedade quanto
custa o Tribunal Eleitoral? Discute-se muito a Assembléia Legislativa,
porque é transparente. Aqui todo mundo sabe quanto ganha um
Deputado, quanto ganha um funcionário.

O Deputado Getúlio Neiva - O mais importante, Deputado, são as
portas abertas, escancaradas para a população assistir a tudo o que
fazemos e falamos. Não temos gabinete reservado e fechado para
decidir o que queremos. Temos a Casa completamente aberta, com a
imprensa em cima, de lado, em baixo, espalhada por todos os lugares,
para assistir a tudo o que fazemos. E somos considerados “personae
non gratae” na imprensa mineira.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Só para complementar e
fazer um bate-bola, Deputado, o TSE decidiu que o mandato partidário
é do partido. Não é isso?

O Deputado Getúlio Neiva - É isso.
O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Então, Vereadores que

mudaram de partido dentro de uma regra lá definida perderiam o
mandato.

A pessoa perde o mandato, mas o mandato não é do partido. O
partido pode pedir, mas quem assume, se houver coligação, é o
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candidato da coligação, indiferentemente do partido. Olha a anarquia
que estamos vivendo. Será que não sabem como é o processo
eleitoral neste país? Será que até hoje não aprenderam que vivemos
das malditas coligações? Não deveria haver coligação. Tiraram o
mandato de vários Vereadores, mas o mandato não é do partido; por
isso, assume o candidato de outro partido. Então, mesmo o partido
tendo pedido aquela vaga, por infidelidade partidária, não tem o direito
à vaga. Tem direito aquele que participou da coligação,
indiferentemente do partido em que está, principalmente se não for do
partido que requisitou a vaga.

Acho que estamos vivendo uma anarquia jurídica e temos
denunciado isso. Estamos vivendo uma insegurança jurídica terrível
neste país, onde todo o mundo faz tudo e ninguém assume nada, e
vamos aceitando as coisas acontecerem. Então, Presidente Deputado
Ronaldo Magalhães, proponho que as Assembléias comecem a
discutir o custo de um TRE. Quanto custa isso? Uma eleição custa
R$800.000.000,00. Isso só a eleição. E o custo para manter toda essa
estrutura, que tem uma atividade realmente mais dura somente de
dois em dois anos? Esperamos que isso acabe também, porque não é
possível o Brasil parar de dois em dois anos para disputar eleições.

Queria aproveitar esse “gancho” para lembrar que o TSE está
fornecendo documentos para as Oposições, dizendo que o candidato,
de acordo com o TSE, está impugnado, enquanto o processo está em
andamento.

O Deputado Getúlio Neiva - Como estamos em um processo de
discussão bem fraterno, gostaria, Deputado Antônio Júlio, de fazer
uma intervenção para corroborar exatamente isso que V. Exa. diz. Na
minha cidade, Teófilo Otôni, a Prefeita Maria José foi impugnada. Eu
também fui impugnado. Um terceiro candidato, Eduardo Tomich, não
foi impugnado. Mas vejam que coisa interessante. Esse candidato que
não foi impugnado tem dois processos em andamento e não foi
impugnado. Ele tem cinco processos já vencidos na sua história
política, mas está batendo no peito pelos quatro cantos da cidade
dizendo que é o único candidato que não tem processo, que os outros
dois têm, como se isso fosse crime. Nós temos processo, temos
inquérito, mas na frente vamos ver se somos culpados ou não. Está
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usando o fato de que foi publicada a impugnação que o Juiz de
primeira instância negou, mas o Ministério Público recorre para
segunda entrância. Temos ali um candidato que tem 5% das
intenções de voto vangloriando-se de que é o único honesto. Na sua
publicidade aparece: “Honestidade em primeiro lugar, honestidade é
mais importante”. Diz isso como se os outros candidatos fossem
corruptos.

É isso o que me preocupa. Nós trabalhamos o ano inteiro nesta
Casa e não temos medo de enfrentar nenhum tipo de poder. Este é
um Poder que tem de tentar ajudar a fazer os outros Poderes
funcionar harmonicamente. Temos que ver que existe esse vácuo
jurídico, e a culpa não é apenas nossa. Acho que a nossa culpa é
parcial, porque os Deputados Federais, infelizmente, nem na revisão
constitucional que ocorreu em 1993 conseguiram colocar na pauta,
discutir e aprovar todas as leis que poderiam regulamentar aquelas
centenas de dispositivos que estavam na Constituição de 1988 e que
até hoje não foram regulamentadas. Essa brecha jurídica é que está
permitindo que órgãos do governo, do Executivo, como o Ministério
Público e a Polícia Federal, façam leis e que o Tribunal Eleitoral, que é
um tribunal que deve funcionar somente para eleições, dite normas
legais, crie legislações eleitorais passando por cima da Constituição
Federal. Esse aspecto me preocupa. V. Exa. bateu no ponto a que eu
queria chegar.

Estão usando o Ministério Público, o “site” do TRE para levar
vantagem política, determinando a desigualdade do pleito. A grande
regra a ser usada é combater a desigualdade. Todos os candidatos
devem ter as mesmas possibilidades de discutir com a população,
para que ela saiba o que estão propondo. Preocupa-me muito,
Deputado Antônio Júlio, essa questão. Não é pelo fato de estar no
barco dos demais Prefeitos e Vereadores. O que me preocupa são as
características interessantes desses fatos aberrantes que estão
mostrando, de forma clara, a crise institucional que vive o nosso país.
A preocupação mais profunda é que, se ela não for debelada,
discutida, se não a enfrentarmos, as próximas gerações deste país
vão sofrer, e muito mais ainda, pois prevalecerá a filosofia do escritor
Marshall McLuhan, na década de 70, sobre a internacionalização dos
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interesses, ou mesmo George Orwell, com o seu “Grande Irmão”.
Estamos virando o país do “Big Brother”. Todos estão vigiados. Para
fazer amor agora, não pode ser no motel, pois ele está vigiado. Em
todos os lugares estamos vigiados, grampeados. O meu telefone,
assim como o seu, está grampeado.

O pior, Deputado Antônio Júlio, é que o próprio governo não sabe
como controlar essa questão. O Presidente Lula está tentando aprovar
rapidamente uma lei de controle do grampo antes de terminar a CPI
dos Grampos. Isso porque ela vai mostrar onde estão os crimes dos
grampos não autorizados ou autorizados de forma ilegal pela própria
Justiça. A CPI está terminando, e estão atropelando-a, mandando um
projeto de lei para regular o grampo. Que coisa mais espetacular!
Vamos regulamentar o grampo, torná-lo legal. As pessoas poderão
ser investigadas. Vão pôr na lei quem pode ser investigado, quem
pode ter o telefone grampeado, quem pode ter a casa vigiada.
Teremos escuta interna, localizada. Pode-se pôr grampo na sua casa,
no seu quarto, no motel ou em qualquer lugar para vigiar a vida das
pessoas. Este país virará o “Big Brother”.

Não estou entendendo o que está acontecendo, por que as pessoas
não estão reagindo e por que a imprensa está sendo tão servil, por
que ela não descobriu ainda aonde isso levará. Será que ela entrará
naquela de fazer a campanha do ouro para o bem do Brasil e pôr o
dinheiro no bolso de novo, como fez na época da ditadura? Naquela
época, a imprensa mineira, as várias emissoras fizeram uma
campanha nacional de “ouro para o bem do Brasil”. As senhoras
davam até os seus brincos, suas alianças de casamento, seus colares
para o bem do Brasil. Ninguém sabe onde esse ouro foi parar, até
hoje. Ninguém sabe. Será que a imprensa quer ser conivente com a
implantação de um novo regime ditatorial no Brasil? Será que não
entende que, com a ditadura, não há imprensa? Será que não
entende que ela deixa de existir, se isso acontecer?

A minha preocupação, Deputado Antônio Júlio, é institucional, de um
cidadão brasileiro que já viveu sob o tacão impiedoso da ditadura, já
sofreu nos porões dela, assim como V. Exa., e não quero que os
meus filhos, meus possíveis netos, os filhos dos meus amigos venham
a viver o mesmo regime de exceção que vivemos por mais de 20 anos
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neste país.
O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Para encerrar a sua fala,

citarei o pronunciamento do Ministro Gilmar Mendes, que se encaixará
perfeitamente na sua conclusão. Ele diz assim: “O Estado de Direito
não deve ter soberania. (...) Não há na história do mundo qualquer
exemplo de país que tenha preservado a democracia transformando a
polícia em poder. Onde a polícia se transformou em poder, a
democracia feneceu”. Essas são as palavras do Ministro do STF. Essa
é a preocupação que estamos tendo. Estão dando poder demais a
quem não tem. Isso pode ser um grave erro. Podemos perder,
Deputado Getúlio Neiva, o que mais defendemos: a nossa
democracia, a nossa liberdade. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - A liberdade não tem preço. O preço dela
é a eterna vigilância.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, verificando, de plano, a
inexistência de quórum para a continuação dos nossos trabalhos,
solicito a V. Exa. o encerramento da reunião. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Ronaldo Magalhães) - 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 7, 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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/7/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio
Carlos Arantes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da
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ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência comunica o
recebimento de denúncia enviada pela Sra. Carolina Marotta
Capanema, de abusos contra os direitos humanos no Hospital de
Pronto Socorro João XXIII . O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.399/2008 no 1º turno (Deputado Doutor
Rinaldo); 2.360/2008 em turno único ( Deputado Carlos Pimenta);
2.433/2008 em turno único ( Deputado Hely Tarquínio). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João
Leite, em que solicita seja debatido o Projeto de Lei Federal nº
219/2007, de autoria do Senador Tião Viana, especialmente no que
diz respeito às restrições quanto ao fornecimento de medicamentos
pelo SUS; Carlos Mosconi (4), em que solicita seja encaminhada à
Secretaria Municipal de Saúde de Carangola cópia de denúncia sobre
corte de recursos públicos destinados ao Hospital Evangélico desse
Município; seja encaminhada cópia de denúncia recebida nesta
Comissão à Secretaria Municipal de Saúde referente à demora na
realização de cirurgia no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte; seja
encaminhado cópia de denúncia recebida pela Comissão de Saúde à
Gerência de Auditoria Assistencial da Secretaria de Saúde relativa ao
mau atendimento médico a parturientes em Pará de Minas e Nova
Serrana; seja realizada audiência pública desta Comissão com os
membros do Conselho Estadual de Saúde, para discutir o orçamento
da Saúde do Estado para 2008, bem como a aplicação da Emenda
Constitucional nº 29 - ajuste 2008-2009; Durval Ângelo, em que
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Direitos Humanos com o objetivo de avaliar as
providências tomadas quanto ao tratamento da hipertensão pulmonar
pela Secretaria de Saúde com todos os convidados presentes na
reunião conjunta das referidas comissões, ocorrida em 2/7/2008.
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, 6 de agosto de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Doutor Rinaldo

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
15/7/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Djalma Diniz e Paulo Guedes,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Ronaldo Magalhães. Retira-se o Deputado Djalma Diniz.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo
Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado Gil
Pereira, justificando sua ausência na reunião de 1º/7/2008, em razão
de viagem ao Município de Montes Claros, para tratar de assuntos de
ordem partidária; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado; Marcos Montes,
Deputado Federal; Divino Sebastião de Souza, Presidente Executivo
da CTBC (10/7/2008). O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual avocou a si a relatoria: Projeto de Lei nº
2.095/2008, no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação com a Emenda nº 1, no
2º turno, do Projeto de Lei nº 2.095/2008 (relator: Deputado Gustavo
Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.667 e
2.697/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
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2.051 e 2.351/2008. 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 os
seguintes requerimentos: dos Deputados Antônio Carlos Arantes em
que solicita audiência pública para discutir sobre o valor do orçamento
do Estado referente ao ano de 2009, para a manutenção de rodovias
estaduais; Chico Uejo solicitando visita da Comissão ao Terminal
Multimodal Ramos de Azevedo em Campinas (SP), com a finalidade
de subsidiar estudos para nova localização do Terminal Rodoviário de
Belo Horizonte; Gil Pereira solicitando sejam encaminhados pedidos
de providência ao Governador do Estado, para que estude a
possibilidade de conceder autorização ao DER-MG e à Setop para se
alterar o trecho que compreende o asfaltamento da BR-135 que liga
os Municípios de Francisco Drumond e Engenheiro Navarro,
aumentando-o no total aproximado de 8km; e ao Secretário de
Transporte e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG para que
estude a possibilidade de alterar o mesmo trecho citado acima.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Paulo Guedes - Juninho Araújo.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e proposições da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
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relatores citados a seguir: Mensagem nº 247/2008 (Deputado Antônio
Carlos Arantes); Projeto de Lei nº 2.529/2008, 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.211/2008
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); e pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.428/2008 (relator: Deputado Vanderlei
Jangrossi). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.425/2008 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.368/2008. 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 Vanderlei
Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva, em
que solicitam seja formulado convite ao Secretário Extraordinário para
Assuntos de Reforma Agrária para que exponha os planos e ações
desenvolvidos pela Secretaria de que é titular; e seja formulado voto
de congratulações com a Fetaemg pela realização da Agriminas e
pelos bons resultados obtidos no primeiro semestre deste ano;
Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicitam seja realizada audiência pública para
conhecer as técnicas utilizadas por agricultores que produzem o
queijo-de-minas artesanal; Vanderlei Jangrossi, Délio Malheiros,
Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja
realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte para apurar os motivos do elevado
preço dos adubos no Estado; Padre João, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a campanha de
regularização do uso da água, nos termos da Portaria nº 30, de
22/8/2007, do Igam; Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja



163

realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para debater sobre o novo decreto que
regulamentará o licenciamento de projetos agrossilvipastoris e sobre a
utilização do zoneamento ecológico-econômico para a agilização do
licenciamento ambiental; e Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita
seja realizada audiência pública em Pouso Alegre para debater a
produção de morangos no Sul de Minas; e seja realizada visita à
Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes para conhecer as
atividades e o modelo de estudo ali desenvolvidos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Getúlio Neiva - Padre

João - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Eros
Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.708/2008. 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, 6 de agosto de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Carlos Mosconi.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, André Quintão, Domingos Sávio, Inácio Franco,
Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar (substituindo este ao
Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, as Deputadas
Ana Maria Resende e Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Irani
Barbosa, Hely Tarqüínio, Rêmolo Aloise, Antônio Carlos Arantes, João
Leite, Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes, Fahim Sawan, Gilberto
Abramo, Jayro Lessa, Weliton Prado, Delvito Alves 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 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 faz retirar da pauta da reunião os
Projetos de Lei nºs 2.164 e 2.317/2008, por falta de pressupostos
regimentais. A Presidência suspende a reunião por uma hora, para
entendimentos entre as Lideranças. Às 18h10min, são reabertos os
trabalhos, com a presença dos Deputados Elmiro Nascimento, Ademir
Lucas, André Quintão, Domingos Sávio, Inácio Franco, Antônio Júlio,
Fábio Avelar (substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da
Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Maria Lúcia Mendonça e os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Célio Moreira, João
Leite, Adalclever Lopes, Antônio Carlos Arantes, Thiago Ulisses, Jayro
Lessa, Irani Barbosa, Lafayette de Andrada, Sargento Rodrigues,
Rêmolo Aloise, Weliton Prado, Durval Ângelo, Delvito Alves, Hely
Tarqüínio, Fahim Sawan e Gilberto Abramo. A Presidência, na
qualidade de relator da matéria, faz a leitura de seu parecer, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007,
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no 2º turno, com as Emendas nºs 1 a 5 apresentadas ao vencido no 1º
turno. Na fase de discussão do parecer, os Deputados apresentam as
Propostas de Emenda nºs 1, Padre João; 2 e 3, Sargento Rodrigues;
4, Dinis Pinheiro; 5, Deiró Marra; 6, Dalmo Ribeiro Silva; 7, Agostinho
Patrús Filho; 8, Sargento Rodrigues; 9, Lafayette de Andrada, Durval
Ângelo e Sebastião Costa; 10 e 12, Domingos Sávio; 11, Sargento
Rodrigues; 13, Fahim Sawan; 14, Eros Biondini e Domingos Sávio; 15,
Padre João; 16, Agostinho Patrús Filho; 17, Inácio Franco; 18, Célio
Moreira; 19, Durval Ângelo; 20, Dalmo Ribeiro Silva; 21, Delvito Alves;
22, Domingos Sávio; e 23, Durval Ângelo e Elmiro Nascimento.
Encerrada a discussão do parecer, a Presidência defere, cada um por
sua vez, requerimentos dos Deputados Lafayette de Andrada e Durval
Ângelo em que solicitam seja feita votação destacada da Emenda nº
4, contida no parecer; Lafayette de Andrada em que solicita votação
destacada da Proposta de Emenda nº 7; e Antônio Júlio em que
sollicita seja feita votação destacada da Proposta de Emenda nº 20. O
Presidente informa que são retiradas, pelos respectivos autores, as
Propostas de Emenda nºs 1, 6, 9, 14 e 17 e que deixa de receber, nos
termos do § 2º do art. 189 do Regimento Interno, a Proposta de
Emenda nº 8. Submetido a votação, é aprovado o parecer, salvo
destaques e propostas de emenda. Submetidas a votação, cada uma
por sua vez, é rejeitada a Emenda nº 4, destacada; são aprovadas as
Propostas de Emenda nºs 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22 e 23; e
são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 2, 11 e 21. As Propostas
de Emenda nºs 7 e 20 são destacadas e rejeitadas pela Comissão. É
aprovada a nova redação do parecer, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 com as Emendas nºs 1 a 16,
apresentadas ao vencido no 1º turno. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.098/2008,
no 2º turno (relator: Deputado Inácio Franco), na forma do vencido no
1º turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - André Quintão -
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Chico Uejo - Domingos Sávio - Ademir Lucas.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2008
Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, 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 suspende a reunião. Às 18h25min, o Presidente deixa de
reabrir os trabalhos 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 ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/7/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Gilberto Abramo e Vanderlei Jangrossi,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 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: Projeto de Lei nº 2.392/2008, Projeto de
Resolução nº 2.620/2008 e Projeto de Lei Complementar nº 26/2007
(Deputado Agostinho Patrús Filho); Projeto de Resolução nº
2.587/2008 e Projetos de Lei nºs 17, 532, 725, 991, 1.386, 1.479,
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1.609 e 1.945/2007 (Deputado Gilberto Abramo); Projetos de Lei nºs
1.959/2007, 2.028, 2.041 a 2.045, 2.047, 2.098, 2.256, 2.317, 2.431,
2.395 e 2.450/2008 (Deputado Vanderlei Jangrossi). Suspende-se a
reunião. Às 13h13min, são reabertos os trabalhos, com a presença
dos Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho Patrús Filho e
Gilberto Abramo. Registra-se a presença dos Deputados Adalclever
Lopes e Antônio Júlio. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final do Projeto de Lei nº 2.392/2008, do Projeto de
Resolução nº 2.620/2008 e do Projeto de Lei Complementar nº
26/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); do Projeto de
Resolução nº 2.587/2008 e dos Projetos de Lei nºs 17, 532, 725, 991,
1.386, 1.479, 1.609 e 1.945/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
e dos Projetos de Lei nºs 1.959/2007, 2.028, 2.041 a 2.045, 2.047,
2.098, 2.256, 2.317, 2.431, 2.395 e 2.450/2008 (relator: Deputado
Vanderlei Jangrossi). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Hely

Tarqüínio.

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

2.496/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública o Instituto Cultural e Artístico Rômulo
Ferreira Diniz Júnior, com sede no Município de Fortuna de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.496/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Cultural e Artístico Rômulo Ferreira Diniz Júnior, com sede
no Município de Fortuna de Minas, que possui como finalidade
precípua promover e divulgar manifestações artísticas e culturais,
estimulando a boa convivência entre os moradores locais.

Na consecução de seus objetivos, incentiva a formação artística dos
jovens nas áreas da música e do teatro; pesquisa e divulga o folclore
da região, objetivando sua preservação; desenvolve ações de
assistência social, prestando serviços diversos à comunidade,
especialmente a mais carente; adota como diretrizes gerais valores
éticos indispensáveis à organização da sociedade.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.496/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 952/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 952/2007, de autoria do Deputad o Roberto
Carvalho, que dispõe sobre a Bolsa Verde, o Programa de
Identificação, Catalogação e Preservação de Nascente de Água no
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, n a forma do
Substitutivo n° 1 ao vencido no 1º turno e com as E mendas nºs 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 952/2007
Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para os fins que
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especifica, e altera as Leis n°s 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de
19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado concederá incentivo financeiro a  proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, nos termos
desta lei, para identificação, recuperação, preservação e conservação
de:

I - áreas necessárias à proteção das formações ciliares e à recarga
de aqüíferos;

II - áreas necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas
especialmente sensíveis, conforme dispuser o regulamento.

Parágrafo único - A bacia hidrográfica será considerada como
unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento para
concessão do benefício de que trata esta lei.

Art. 2°- O benefício de que trata esta lei será con cedido anualmente
em forma de auxílio pecuniário, nas condições que dispuser o
regulamento.

Art. 3° - Na concessão do benefício de que trata es ta lei terão
prioridade os proprietários ou posseiros que se enquadrem nas
seguintes categorias:

I - agricultores familiares;
II - produtores rurais cuja propriedade ou posse tenha área de até

quatro módulos fiscais.
§ 1° - O benefício de que trata esta lei será progr essivamente

estendido a todos os proprietários e posseiros rurais do Estado,
observadas as disponibilidades orçamentária e financeira.

§ 2° - Poderão também ser beneficiários desta lei o s proprietários de
áreas urbanas que se enquadrarem nos parâmetros definidos nos
incisos I e II do art. 1º desta lei, conforme dispuser o regulamento.

Art. 4° - O Poder Executivo poderá efetuar parte do  pagamento do
benefício de que trata esta lei utilizando-se de créditos inscritos em
dívida ativa do Estado, conforme critérios socioeconômicos e
regionais definidos em regulamento.

§ 1° - Os créditos inscritos em dívida ativa a que se refere o “caput”
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deste artigo serão convertidos em títulos ao portador emitidos pelo
Tesouro Estadual.

§ 2° - Os créditos de que trata o “caput” deste art igo poderão ser
utilizados para pagamento de:

I - tributos estaduais;
II - dívida ativa com o governo estadual;
III - lance em leilão de bens do Estado;
IV - serviços prestados pelo Estado.
Art. 5° - Os recursos para a concessão do benefício  de que trata

esta lei serão provenientes:
I - de consignação na Lei Orçamentária Anual e de créditos

adicionais;
II - de 10% (dez por cento) dos recursos do Fundo de Recuperação,

Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -;

III - da conta Recursos Especiais a Aplicar, conforme o art. 50 da Lei
n° 14.309, de 19 de junho de 2002;

IV - da compensação pela utilização dos recursos naturais, conforme
o art. 36 da Lei n° 14.309, de 2002;

V - de convênios celebrados pelo Poder Executivo com agências de
bacias hidrográficas ou entidades a elas equiparadas e com órgãos e
entidades da União e dos Municípios;

VI - de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VII - de dotações de recursos de outras origens.
Art. 6° - O art. 4° da Lei n° 13.199, de 29 de jane iro de 1999, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 4° - (...)
X - concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais, para identificação, recuperação, preservação e conservação de
áreas necessárias à proteção e à recarga de aqüíferos, nos termos da
legislação vigente.”.

Art. 7° - O “caput” do art. 31 da Lei n° 14.309, de  2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará
normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais
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para o proprietário ou posseiro rural que:”.
Art. 8° - O inciso IV do art. 32 da Lei n° 14.309, de 2002, passa a

vigorar com a redação a seguir, ficando o artigo acrescido do seguinte
inciso VII:

“Art. 32 - (...)
IV - o fornecimento gratuito de mudas de espécies nativas ou

ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;

(...)
VII - a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais, para recuperação, preservação e conservação de áreas
necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas
especialmente sensíveis, nos termos da legislação vigente.”.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2008.
Glaúcia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.258/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.258/2008, de autoria do Deput ado Doutor

Rinaldo, que declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Formiga - CDL-Formiga -, com sede em Formiga, 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° 2.258/2008
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de

Formiga, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Câm ara de Dirigentes

Lojistas de Formiga, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/8/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Altamyro

Garcias, ocorrido em 2/8/2008, em João Monlevade. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/8/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.665
a 2.670/2008 - Requerimentos nºs 2.766 e 2.767/2008 -
Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio e Sargento Rodrigues
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais, de Educação, de Saúde, de Turismo e de Direitos
Humanos e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Carlin Moura, Getúlio Neiva, André Quintão 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 Sargento Rodrigues;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 952/2007; aprovação -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - 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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Bráulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal,

encaminhando cópia do relatório da Comissão Mista Especial sobre
Mudanças Climáticas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Hélio Costa, Ministro das Comunicações, comunicando que o
Estado já está sendo atendido pelo Programa Banda Larga nas
Escolas, que implanta a internet de alta velocidade em escolas
públicas, e solicitando que esta Casa acompanhe a execução desse
Programa. (- À Comissão de Educação.)

Da Sra. Luzia Toledo, Presidente da Comissão de Turismo da
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, convidando esta Casa a
participar de audiência pública a realizar-se em 13/8/2008, destinada à
implantação da Frente Parlamentar para a Integração do Turismo na
Região Sudeste.

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, solicitando, em atenção a requerimento do Vereador Werley
Ferreira de Macedo, seja apreciado em Plenário o Projeto de Lei nº
608/2007, relativo a isenção de Taxa de Policiamento em eventos sem
fins lucrativos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 608/2007.)

Dos Srs. Antônio de Miranda Silva e Eugênio Pinto,
respectivamente, Presidente da Câmara Municipal e Prefeito
Municipal de Itaúna, solicitando a intercessão desta Casa a fim de que
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sejam isentados do pagamento de pedágio os moradores de áreas
próximas à Rodovia MG-050, nesse Município. (- À Comissão de
Transporte.)

Do Sr. José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho
Campos, solicitando a intercessão desta Casa junto ao DER-MG e ao
DNIT com vistas à demarcação das faixas de domínio das rodovias e
ao seu aproveitamento para produção agrícola. (- À Comissão de
Transporte.)

Do Sr. José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho
Campos, reivindicando a alteração do Projeto de Lei Complementar nº
26/2007, de modo a que o Município de Quartel Geral não seja
retirado da Comarca de Martinho Campos.

Do Sr. Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, Presidente do
Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, solicitando seja
apreciado em Plenário o Projeto de Resolução nº 716/2007, relativo à
concessão de passe livre intermunicipal aos portadores de deficiência.
(- Anexe-se ao Projeto de Resolução nº 716/2007.)

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,
comunicando a posição atualizada dos recursos do Programa de
Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em
Municípios do Estado de Minas Gerais - Novo Somma. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Augusto Tenório Dionísio, Vereador à Câmara
Municipal de Cachoeira de Minas, agradecendo à Presidência desta
Casa por seu empenho na aprovação do Projeto de Lei Complementar
nº 26/2007.

Da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente da Caixa Econômica
Federal (2), comunicando alteração nos termos dos Contratos de
Repasse nºs 0.215.071−02/2006 e 0.197.229−95/2006. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (6), comunicando liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas
desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
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do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Antônio Brandão, Diretor Executivo do Fundo
Nacional de Assistência Social, comunicando transferência de
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social, referentes ao
Programa Índice de Gestão Descentralizada Estadual. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Leopoldo Jorge Alves Júnior, Diretor de Programas e Projetos
Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
comunicando a celebração, com órgãos estaduais, dos convênios que
relaciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo Roberto Messias Strack, Responsável pela Central de
Convênios da Embratur, comunicando a celebração do Primeiro
Termo Aditivo ao Convênio nº 00069/2007, firmado entre a Embratur,
a Secretaria de Turismo e 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. Samara Vilela de Souza Gonçalves Libório, Diretora de
Secretaria da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves,
encaminhando cópia de documentos que menciona. ( - À Comissão
de Administração Pública.)

Do Sr. Sinval Pereira da Silva, Diretor-Presidente da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, agradecendo o
empenho da Presidência desta Casa na aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 40/2007.

Da Sra. Maria da Conceição Teixeira dos Santos e outros,
solicitando empenho desta Casa para solução dos problemas por que
passam servidores estaduais que se vêem prejudicados por lei
recente de efetivação de funcionários. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Luís Felipe Cavallieri, da Associação de Protetores dos
Pobres de Crucilândia, solicitando a participação desta Casa em
encontro a ser realizado na Cidade dos Meninos, da Sociedade São
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Vicente de Paulo, para discutir problemas relativos aos convênios
firmados entre a Cemig e instituições filantrópicas com vistas à coleta
de doações. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Wilhelm Hofmeister, Diretor do Centro de Estudos da
Fundação Konrad Adenauer no Brasil, encaminhando informe relativo
às atividades dessa Fundação e de seus parceiros em 2007. (- À
Comissão de Turismo.)

Do Sr. José Pontes Schayder, posicionando-se contrariamente à
inclusão do Estado do Espírito Santo no circuito turístico da Estrada
Real. (- À Comissão de Turismo.)

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 2.665/2008
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica General José Maria

Moreira Guimarães, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica General

José Maria Moreira Guimarães, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Loja Macônica José Maria Moreira Guimarães, entidade sem
fins lucrativos que tem por objetivo promover o ensinamento da
filosofia e da doutrina maçônica, bem como organizar, realizar e
difundir atividades beneficentes, culturais e filantrópicas. No
desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma de raça,
cor, sexo, condição social, credo, político ou religioso das pessoas
assistidas e atende com observância dos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e
da eficiência.
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A referida Loja Maçônica se encontra em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem,
atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.666/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Maranata,

com sede no Município de São Gonçalo do Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Maranata, com sede no Município de São Gonçalo do
Abaeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2008.
Delvito Alves
Justificação: A Associação Comunitária Maranata, com sede no

Município de São Gonçalo do Abaeté, encontra-se em pleno e regular
funcionamento desde a sua fundação, ocorrida em 10/7/2005.

Conforme previsto no art. 2º de seu estatuto, a Associação tem por
finalidades, entre outras, a realização e divulgação de programas
sociais de interesse das comunidades carentes do Município e da
região, especialmente idosos, crianças, grupos de mães, deficientes
físicos e população de baixa renda. Além disso, busca promover o
desenvolvimento econômico e social da comunidade, o atendimento
social aos necessitados, de acordo com as diretrizes da Lei Orgânica
de Assistência Social, e combate a fome e a pobreza. O seu
significado no plano municipal fica ainda mais acentuado quando se
verifica que a Lei nº 1.255, de 25/10/2005, reconheceu a entidade
como de utilidade pública municipal.

Trata-se de uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
com duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é composta de
membros de reconhecida idoneidade moral e não são remunerados
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pela função que exercem.
Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme

documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação da
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 2.667/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Unida

Imaculada Conceição, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunidade Unida Imaculada Conceição, com sede no Município de
Pedro Leopoldo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Comunidade Unida Imaculada

Conceição, com sede no Município de Pedro Leopoldo, entidade sem
fins lucrativos, tem como finalidade realizar trabalhos de formação
cultural e filantrópicos. Para tanto, promove ações voltadas para o
combate da fome e da pobreza, promovendo a montagem de oficinas
profissionalizantes, visando a criar condições para a inserção de seus
assistidos no mercado de trabalho; incentiva a cultura e o esporte;
desenvolve a comunicação por meio de rádios comunitárias.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à entidade o título de
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.668/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Micro

Região do Vale do Paraibuna - Ampar -, com sede no Município de
Juiz de Fora.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna - Ampar -, com
sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação dos Municípios da Micro Região do Vale

do Paraibuna é uma entidade sem fins lucrativos, devidamente
registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Juiz
de Fora. Tem como finalidade primordial, ampliar e fortalecer a
capacidade administrativa, econômica e social dos Municípios,
prestando-lhes assistência técnica. Conforme atestado de
funcionamento, a referida Associação está em pleno funcionamento, e
a sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.669/2008
Dispõe sobre a divulgação do direito à gratuidade de serviços

bancários considerados essenciais na forma do art. 2º da Resolução
do Conselho Monetário Nacional nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007,
no âmbito das repartições públicas estaduais de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar

espaços nas suas repartições, em locais de maior circulação de
pessoas, para a afixação de cartazes ou similares, contendo
explicação sobre a vedação de cobrança de tarifas bancárias pela
prestação dos serviços bancários considerados essenciais na forma
do art. 2º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.518, de
6 de dezembro de 2007.

Art. 2º - Os veículos de comunicação impressa, televisiva,
radiofônica e eletrônica dos Poderes do Estado destinarão espaço
para a divulgação do direito do cidadão à gratuidade tarifária na
prestação de serviços bancários essenciais.
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Parágrafo único - O órgão oficial de imprensa dos Poderes do
Estado destinará espaço para campanhas de divulgação sobre a
vedação de cobrança de tarifas bancárias pela prestação dos serviços
bancários considerados essenciais na forma do art. 2º da Resolução
nº 3.518 do Conselho Monetário Nacional, de 6 de dezembro de 2007.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto de lei em análise tem por objetivo divulgar o

direito à gratuidade na prestação de serviços bancários considerados
essenciais pelo Conselho Monetário Nacional, direito que entrou em
vigor em abril de 2008, mas que até este momento ainda é
desconhecido pela população mais carente e afetada pela cobrança
de tantas tarifas bancárias.

Em face do relevante propósito de defender o consumidor da
cobrança excessiva de serviços bancários no âmbito do Estado de
Minas Gerais, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

- 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 2.670/2008
Dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico em

unidades prisionais e socioeducativas no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo implementará sistema de prevenção e

combate a incêndio e pânico em todas as unidades prisionais e
socioeducativas estaduais, de acordo com os seguintes prazos e
metas:

I - até janeiro de 2009, apresentação de projeto individualizado de
prevenção contra incêndio e pânico para cada unidade prisional ou
socioeducativa ao Corpo de Bombeiros Militar;

II - até janeiro de 2010, instalação dos instrumentos preventivos
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especificados em norma técnica regulamentar em todas as unidades
prisionais e socioeducativas estaduais, na forma do projeto aprovado
de prevenção contra incêndio e pânico de que trata o inciso I deste
artigo;

III - a partir de 2011, vistoria anual dos instrumentos a que se refere
o inciso II para aferir a manutenção de suas características técnicas
de prevenção e o atendimento das exigências legais e
regulamentares.

Art. 2º - A inobservância ao disposto no art. 1º desta lei sujeita o
Diretor da unidade prisional ou da unidade socioeducativa às
seguintes sanções administrativas:

I - advertência escrita;
II - multa;
III - interdição da unidade prisional ou socioeducativa.
§ 1º - A advertência escrita será aplicada na primeira vistoria, se for

constatado o descumprimento desta lei ou de norma técnica
regulamentar.

§ 2º - Sessenta dias após a formalização da advertência escrita,
persistindo o descumprimento de que trata o §1º desta lei, será
aplicada multa de R$100,00 (cem reais) a R$3.000,00 (três mil reais),
valores que serão corrigidos monetariamente de acordo com índice
oficial.

§ 3º - Persistindo a infração, nova multa será aplicada em dobro e
cumulativamente.

§ 4º - A pena de interdição será aplicada, quando houver risco
iminente de incêndio ou pânico.

Art. 3º - Será afixado em local de ampla visibilidade e fácil acesso ao
público externo, na sede da unidade prisional e socioeducativa, laudo
de vistoria e liberação para seu funcionamento emitido pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sob pena de interdição
imediata da unidade.

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, 7 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues
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Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo traçar metas claras
para que se possam prevenir incêndios nas unidades prisionais e nas
unidades socioeducativas do Estado de Minas Gerais.

A esse respeito, vale lembrar que o respeito às normas técnicas de
prevenção e combate a incêndios nos estabelecimentos prisionais e
socioeducativos implica, em última instância, a observância dos
próprios direitos dos indivíduos que serão encarcerados dentro de um
prédio que, além dos projetos hidráulico e elétrico, deve conter o
projeto normativo de acordo com as regras de execução penal em
vigor no País.

Após os fatos ocorridos em Ponte Nova, Rio Piracicaba e Arcos, já
não se pode esperar para exigir a implantação de um sistema
consistente de prevenção a incêndios em todas as unidades prisionais
e socioeducativas do Estado, sob pena não só de ceifar mais vidas,
mas também de onerar o próprio poder público com pesadas
indenizações pela sua reiterada omissão.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares à
aprovação deste relevante projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.766/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Comandante da 4ª Região da PMMG
informações sobre as providências tomadas em relação ao Cap. PM
Marco Antônio Rodrigues Oliveira, indiciado por formação de quadrilha
e corrupção passiva na Operação Pasárgada, bem como sobre o
número de militares colocados à disposição do Chefe do Poder
Executivo do Município de Juiz de Fora. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.767/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sgt. PM Ederson de Assis
Carvalho, do 5º Batalhão da PMMG, pela dissertação “Projeto Olho
Vivo: a íris dos olhos da segurança pública”, aprovada pelo programa
de pós-graduação em Geografia e Tratamento da Informação Espacial
da PUC Minas.

Do Deputado Domingos Sávio em que solicita seja realizado
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seminário sobre a cultura mineira, com destaque para as políticas
públicas de incentivo e a importância da cultura como instrumento de
desenvolvimento do Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Educação, de Saúde, de Turismo e de
Direitos Humanos e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Dalmo
Ribeiro Silva.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de professores e alunos da 8ª série da Escola Estadual João Camilo
de Oliveira Torres, do Bairro Califórnia. Agradecemos a presença dos
jovens. Sentimo-nos muito honrados com a presença deles neste
Plenário.

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

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas, imprensa, público presente. Sr. Presidente, ontem o STF
julgou um caso muito importante e oportuno relativo à proibição ou
não de candidaturas de pessoas que estejam respondendo a
processos criminais ou de improbidade administrativa na Justiça. Com
um placar de nove Ministros favoráveis e dois contrários, o Supremo
decidiu que não haverá impedimento para que esses candidatos que
estejam respondendo a processos e que não tenham ainda a
sentença transitada em julgado, ou seja, cujos processos ainda não
tenham todas as fases encerradas, cabendo ainda recursos, disputem
as eleições.

Essa decisão do STF, em meu entendimento, tem dois aspectos
fundamentais que precisamos considerar. Primeiro, do ponto de vista
técnico, jurídico, do aspecto da constitucionalidade, a decisão do STF
foi acertadíssima, porque preserva o princípio constitucional da
presunção de inocência dos candidatos e o princípio de que não há
condenado, enquanto não houver trânsito em julgado das decisões
judiciais. Para quem atua no meio jurídico, para juristas, para
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advogados, para pessoas que entendem da Constituição e do sistema
jurídico do País, essa é uma decisão perfeitamente compreensível.
Qualquer um que tenha um mínimo de entendimento da sistemática
jurídica brasileira não se vai assustar. É uma decisão acertada, que
preserva o Estado Democrático de Direito, que preserva os princípios
constitucionais brasileiros. O cidadão comum, muitas das vezes, não
tem essa compreensão, acha que quem está respondendo a
processo, quem tem a ficha suja não poderia ser candidato.

São duas questões distintas: uma, do ponto de vista legal,
constitucional; outra, do ponto de vista da consciência. O cidadão
precisa saber diferenciar essas duas questões. Não cabe ao Poder
Judiciário judicializar as eleições, não compete ao Poder Judiciário
definir quem é bom candidato ou quem não o é simplesmente pelo
fato de responder ou não a processo na Justiça. Cabe ao eleitor fazer
o voto consciente. O eleitor, nas eleições, é o grande magistrado, o
grande juiz do processo. O eleitor, no dia das eleições, é quem
avaliará o perfil do candidato, seu passado e sua contribuição para
com a sociedade. O eleitor é quem avaliará se o candidato é pessoa
justa e de bem. Compete ao eleitor ser o grande magistrado da
eleição, e não ao Poder Judiciário. Este, não há dúvida, não pode
impedir candidaturas.

As eleições, que precisam ter esse caráter, representam o momento
oportuno para que o eleitor conjugue três verbos fundamentais: ver,
julgar e agir. Ver no sentido de conhecer o candidato, suas propostas,
seu passado, sua atuação na sociedade; ver no sentido de conhecer
as pessoas, ou seja, quem está pleiteando cargo público.

Segundo sentido, segundo verbo fundamental: julgar. O eleitor, na
prática, quando vai às urnas para escolher seu representante, para
eleger Prefeito ou Prefeita, Vereador ou Vereadora, na verdade está
fazendo um julgamento de mérito. Ele é quem avalia se a pessoa
merece o voto ou não. Ele também julga quando faz a opção pelo
voto. A soberania popular funciona como instrumento fundamental de
julgamento. Todo poder emana do povo. Então, o povo é que julgará
as pessoas, ao fazer uma escolha consciente, que considere acertada
do ponto de vista da sua consciência e da sua lógica de pensamento.

Por fim, o terceiro verbo importante: agir. O eleitor também precisa
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agir. Não basta simplesmente, nas eleições, o eleitor sair de casa e
escolher seu representante. Ele precisa, ainda, de contribuir para o
processo político, para que seja aprimorado o sistema democrático
brasileiro. Hoje as entidades da sociedade, o Ministério Público, a
Associação dos Magistrados Brasileiros e a OAB estão em uma
campanha importante de combate à corrupção e à compra de votos. O
eleitor também tem o papel e a função de contribuir para o processo,
de agir efetivamente para que o processo não permita a corrupção
eleitoral.

Certas pessoas, às vezes, utilizam-se da corrupção eleitoral por
meio de troca de favores, o que não contribui para a democracia
brasileira. Deve-se agir evitando a compra de votos, o favorecimento,
a troca de favores, de modo que a legislação seja rigorosamente
aplicada e seguida, especialmente neste ano, quando temos uma
nova legislação para regulamentar as eleições. Neste ano prevalecerá
o debate político, a discussão de idéias, propostas e soluções para os
problemas da cidade.

O eleitor, portanto, precisa ser parte ativa do processo, contribuir
para o debate e questionar práticas não favoráveis ao pleno exercício
da democracia. O eleitor tem de acompanhar os mandatos
parlamentares, assim como o mandato dos Prefeitos e das Prefeitas.
Ele precisa, ainda, participar das plenárias do Orçamento
Participativo, assim como das reuniões de bairros com as
associações, porque essa é também uma forma de ele fazer o
exercício da cidadania e o controle do poder público.

Acreditamos serem esses três verbos fundamentais: ver, julgar e
agir. Então, nas eleições de 2008, a democracia brasileira, sem
dúvida, continuará avançando, dando saltos positivos. O eleitor é o
grande magistrado, pois é a partir do resultado de sua consciência
que se aprimoram os governantes e o parlamento. A democracia
brasileira caminha para a frente, avança, progride. Em suma, penso
ser acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não impede
de se candidatarem candidatos que estejam respondendo a
processos. Não podemos condenar previamente quem ainda não se
utilizou de todos os instrumentos para fazer sua defesa, para provar
sua inocência, ou seja, quem ainda não tenha uma sentença
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transitada em julgado; todavia é importante também que o Poder
Judiciário, neste momento em que o Supremo Tribunal Federal toma
essa decisão, faça uma reflexão, pois neste país a Justiça ainda é
muito morosa, lenta. Os processos demoram demais para serem
julgados, especialmente aqueles que envolvem pessoas que têm alto
poder econômico. Esse tipo de processos se arrasta por anos e anos,
apesar dos infinitos recursos que a Justiça brasileira possui. Às vezes
a Justiça demora demais e, quando sai o julgamento, acaba-se
cometendo uma injustiça, visto que a justiça, quando é lenta, tardia,
acaba transformando-se em uma injustiça. Portanto o Poder Judiciário
precisa ter essa consciência. Precisamos criar instrumentos mais
eficazes, a fim de que a prestação jurisdicional se torne mais rápida e
também eficaz. Desse modo, as pessoas, valendo-se do exercício de
seus direitos fundamentais, poderão ser julgadas com rapidez, e
assim a sociedade brasileira ficará sabendo rapidamente quem é
inocente e quem é culpado. Portanto, na minha opinião, essa decisão
é acertada, mas, na hora de escolher os candidatos, o verdadeiro juiz
é o eleitor, ou seja, é você, cidadão. Então fica aqui o nosso registro
sobre o acerto da decisão do Supremo Tribunal Federal. Estamos
confiantes em que o eleitor, no dia 5 de outubro, nas eleições
municipais, saberá julgar os candidatos.

Sr. Presidente, aproveitando o tempo que me resta, cumprimento os
alunos aqui presentes, referindo-me a uma data fundamental: 11 de
agosto. Trata-se de uma das datas mais significativas que o Brasil
tem, uma vez que é o Dia do Estudante, é o Dia do Advogado e é o
Dia do Garçom. Ademais, é o dia de fundação da União Nacional dos
Estudantes - UNE -, gloriosa entidade que tem mais de 70 anos.
Também é o dia de fundação do Centro Acadêmico Afonso Pena,
Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito da UFMG, entidade da
qual tive o orgulho, o privilégio e a felicidade de participar durante
algumas gestões. Trata-se de uma das mais importantes escolas de
cidadania que tive na vida, pois lá aprendi a respeitar o outro e a
conviver com as divergências; lá aprendi, ainda, a importância que
tem a participação política, o direito e a justiça.

No dia 11 de agosto, esta Casa homenageará o Centro Acadêmico
Afonso Pena, entidade que contribuiu - e ainda contribui muito - para a
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democracia brasileira e o aprimoramento do ensino público neste país.
No dia 12, em homenagem ao Dia dos Estudantes, em homenagem

à UNE, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estará no
Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, devolvendo a sede histórica
da UNE, o primeiro prédio invadido quando do golpe militar de 1964,
naquela madrugada fria de 1º/4/64. Os militares ocuparam e
destruíram aquela casa de estudantes. Num ato de reconsideração e
de reconhecimento da importância que foi a UNE, o Presidente Lula
devolverá a sede e a reconstruirá. Esse ato contará com a presença
de vários democratas, de várias pessoas do mundo político, do mundo
artístico, de todos os que contribuíram com a construção da
democracia brasileira. A UNE, juntamente com outras entidades,
resistiu, de forma heróica, ao autoritarismo da ditadura militar. Vários
jovens perderam a vida em defesa da democracia, da
redemocratização do País. Achamos que a homenagem que o
Presidente Lula faz à UNE é mais do que justa e merecida. E é
importante lembrar a cada cidadão que muitos, especialmente a
juventude, deram a vida em defesa da democracia, em defesa de um
país democrático, justo e soberano, em defesa da soberania popular
para a escolha de seus governantes. Temos de aproveitar muito essa
soberania, fazendo com que o voto seja um instrumento de
consciência, um instrumento de mudança de projeto, de melhoria das
condições de vida do povo, das cidades e dos excluídos. Muito
obrigado.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
presença dos jovens no Plenário é importante por estarem aqui no dia
subseqüente ao dia em que o STF deu ao Brasil uma fantástica lição
de democracia. Quem assistiu à sessão do STF do princípio ao fim,
como o fiz, deve ter-se sentido orgulhoso da Justiça brasileira. Os
votos ali proferidos foram de muita profundidade, remontando aos
tempos do direito romano, do direito grego, envolvendo os aspectos
religiosos do direito, destacando a cidadania como fonte única de todo
o Direito e colocando uma pá de cal, sepultando de uma vez por todas
os interesses mesquinhos daqueles que propugnam vilipendiar a
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honra alheia.
No pronunciamento de ontem, disse, de forma clara, que não se

pode falar em vida pregressa quando as maiores autoridades,
especialmente as do PT, em todo o Brasil, não conseguem nem
sequer apresentar à população uma folha corrida, quanto mais um
currículo. Mostrei aqui que o Ministro da Justiça está respondendo a
17 processos. E nós, pobres mortais, Vereadores, Prefeitos e
Deputados, ficamos a ser acicatados permanentemente pela opinião
publicada na versão de que somos todos homens de ficha suja.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e jovens, ontem eu
falava da minha preocupação com a permanência da democracia no
País, quando o Ministério Público e a Polícia Federal também fazem
leis. E quando nós também vivemos no grande “Big Brother Brasil”.
Todos nós somos vigiados, dia e noite, auscultados e escutados nas
escutas telefônicas ilegais e irregulares.

No ano passado, esta Casa se levantou contra uma central de
grampos existente aqui na esquina, no Ministério Público, que invadia
a privacidade de todos os cidadãos. Perguntaram-me por que eu
asseverava com tanto vigor que nenhum membro da República
brasileira ou Ministro de Estado poderiam estar ocupando a posição
que ocupam hoje, nem o próprio Presidente da República ou alguma
grande expressão da política brasileira poderiam ocupar os cargos
que ocupam, porque todos estão sendo processados. Portanto,
conforme a opinião publicada e a própria Associação dos Magistrados
Brasileiros, todos têm ficha suja. O que é a ficha suja? A ficha suja só
aparece no momento em que alguém assume responsabilidade
pública ou quando o cidadão se candidata e se elege Vereador,
Prefeito, Deputado Estadual, Deputado Federal ou assume cargo de
Ministro de Estado, Secretário de Estado. A partir daí, as vistas se
voltam para essas pessoas. E processos são montados por seus
adversários políticos da forma mais estranha possível.

Temos casos e mais casos, os mais aberrantes, citados aqui pelos
60 parlamentares que assumiram a tribuna no ano passado. Tivemos
que tomar posições um pouco duras em relação a esses casos. Nós
outros, Deputados de Minas Gerais, temos de ter a mesma postura
altaneira que tiveram os nossos antepassados. Temos também de dar
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aos nossos pósteros exemplo de que não nos curvaremos nunca,
nunca, àqueles que procuram vilipendiar a honra alheia usando para
isso os instrumentos do Ministério Público e da opinião publicada.

Falávamos sobre o art. 340, que modificamos aqui, há um mês, do
sistema judiciário mineiro, em que estava escrito que o Tribunal de
Justiça poderá criar um setor específico para julgar os crimes de
improbidade administrativa. A Casa alterou uma palavra: em lugar de
“poderá”, colocou “criará”.

Sr. Presidente, hoje verifico, com preocupação, o fato de o
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedir ao
Governador que vete esse dispositivo. Estranho o pedido. Um homem
da Justiça não pode fazer um pedido dessa natureza. Ninguém criou
foro privilegiado, este não é criado por nós, mas pela Constituição
Federal ou por uma lei complementar delegada pela Constituição. E
nunca por uma lei estadual.

Sr. Presidente, aberrante se torna ainda o fato de que, há alguns
poucos anos, se criou no Ministério Público um setor especializado em
crimes de Prefeitos.

Lembro muito bem que fui com vários Prefeitos ao Dr. Nedens
Ulisses, Procurador-Geral do Estado, para dizer que não aceitávamos
a criação de um setor especial para crimes de políticos, de Prefeitos.
Ele reconheceu que estava errado, mandou retirar a placa e substituiu
os dizeres “crimes de Prefeitos” por “crimes de agentes políticos”.

Ainda hoje, Sr. Presidente, depois da decisão do STF, vemos nos
jornais Promotores de Justiça fazerem impugnações de candidaturas
no interior, baseados em improbidade administrativa. Disse dezenas
de vezes que improbidade administrativa cabe ao agente público, e
não ao agente político. A este cabe o crime de responsabilidade.
Parece que o pessoal estudou em livros diferentes, leu códigos
diferentes daqueles que estudei no meu curso de Direito, como se
fosse uma doutrina completamente diferente. Vasculho a internet para
descobrir em que eles se basearam para pensar assim.

O Ministério Público acusa-nos de dois crimes ao mesmo tempo.
Somos agentes políticos e agentes públicos. Não dá para
compreender. Só há uma justificativa para tal comportamento: a
brecha constitucional, o buraco constitucional, o vácuo jurídico que
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ainda existe neste país, pelo fato de o Congresso Nacional, os Srs.
Deputados Federais e os Srs. Senadores não terem cumprido a sua
obrigação de regulamentar a Constituição de 1988 e suas dezenas e
dezenas de artigos até hoje. Cria-se, então, Sr. Presidente, esse vazio
jurídico, em que vicejam a ignomínia, a falta de vergonha, a
desfaçatez e os interesses menores dos “holofotários”, que, graças a
Deus, não são maioria. Mas é preciso que alguém diga, alto e bom
som, que ontem o STF deu uma lição ao Brasil do que é a substância
do direito e o espírito da lei, remontando aos tempos mais longínquos
e buscando os agentes do presente. Dizia um de seus membros que
um Juiz que matou uma pessoa em legítima defesa, processado que
foi, passou no concurso e tornou-se Desembargador. O crime ainda
estava em julgamento. Ora, um Juiz pode matar alguém, ser
processado, o processo durar 6, 8 ou 10 anos, e ele ainda poder
galgar o posto de Desembargador! Mas o pobrezinho do Vereador de
Açucena, não! Se for processado, já não pode ser candidato. Não
chegou ao final, não houve julgamento da causa.

Sr. Presidente, ontem tivemos uma lição brilhante. Se a imprensa
brasileira tivesse cuidado e realmente trabalhasse em defesa dos
interesses da democracia, teria publicado os nove votos, para que o
Brasil inteiro entendesse a posição daqueles homens que honraram a
Justiça brasileira. E esse é um momento difícil, complicado, porque o
Executivo manda investigar e fazer escuta telefônica dos Ministros do
Supremo, manda fazer escuta telefônica dos seus próprios Ministros.
O Brasil perdeu seus parâmetros, Deputado Sargento Rodrigues. A
decisão de ontem me orgulha como advogado, como homem que
gosta da Justiça, que ama a Justiça, que defende o sistema judiciário,
mas que não pode aceitar a posição de uma minoria que enlameia o
Poder Judiciário no Brasil.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimentando V.
Exa., quero dizer que, se nos deixássemos levar pela emoção ou por
uma visão míope do mérito de muitos desses processos - como
parece acontecer na grande mídia -, correríamos o risco de incorrer no
mesmo e entender que essas pessoas não deveriam ser candidatos.
Mas, à luz do direito - observação que, como estudante do 5o período
do curso de Direito não poderia deixar de fazer -, a Constituição é
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muito clara: não se pode proibir uma candidatura ou permitir que isso
transcorra conforme a vontade de alguns. Repito: se guiássemos
nosso olhar pela emoção e não pela razão, talvez cometêssemos o
mesmo erro. Mas devemos estar sempre atentos e lembrar dos
princípios da Constituição da República que norteiam os demais
capítulos da mesma Carta: os direitos e garantias fundamentais, como
a presunção da inocência e tantos outros que estão previstos no art.
5o.

Aproveitando que V. Exa. lembrou-nos do caso do Juiz, também
devo lembrar do episódio do Desembargador Paulo Medina, que
discutíamos há pouco tempo em uma aula na faculdade. Esse
Desembargador, do Superior Tribunal de Justiça, foi denunciado há
mais de um ano por vender sentença por R$1.000.000,00, mas
continua recebendo normalmente os seus salários. Ou seja, nem por
isso foi colocado na rua como muitos gostariam que acontecesse; está
submetido ao devido. Quer dizer, o Dr. Paulo Medina, Desembargador
Federal do STJ, pode continuar recebendo, mas aqueles que ainda
não foram julgados, não foram devidamente condenados com
sentença transitada em julgado, não podem sequer ser candidatos.
Esse é um dos fatos de que me lembrei e entendi pertinente abordar
neste aparte a V. Exa., com cujas posições concordamos - até porque
a posição de V. Exa. não aborda mérito, mas forma; aborda direitos e
garantias fundamentais e o Estado Democrático de Direito, em que a
lei deve imperar. Portanto cumprimento V. Exa. pela lúcida e
transparente exposição e, acima de tudo, pela lembrança que faz aos
grandes veículos de comunicação.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte ao nobre colega
Sargento Rodrigues e encerro, Presidente, lembrando que, nos
últimos dias, várias impugnações foram feitas em minha cidade, entre
elas a minha, para provável candidato a Prefeito, e a da minha
opositora, do PT. Mas o Juiz não aceitou o arrazoado do Ministério
Público, que recorreu da decisão. Porém o estranho nesse fato não é
que tenhamos sido alvo de impugnações; o estranho é que há ali um
terceiro candidato que não foi alvo de impugnação, embora também
tenha processos. Ora, ficamos nos perguntando se não são aí dois
pesos e duas medidas.
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Também fico me perguntando se o que digo, o arrazoado que faço,
pode ferir algum homem de bem que trabalhe no sistema operacional
da Justiça brasileira. Não é isso o que quero; não sou como Chico
Buarque, que quer jogar cocô na Geni. Quero apenas dizer que há
poucos cidadãos que precisam entender o valor e a importância do
cargo que ocupam, para não fazerem tanta bobagem. Há poucos, e
esses poucos podem acabar denegrindo a nossa Justiça, que é o
último esteio, a última esperança do cidadão brasileiro. É lá que
depositamos todas as nossas expectativas quando tudo dá errado.

Não podemos permitir que os jovens “holofotários” recém-assumidos
desgastem a imagem do Judiciário, que precisamos defender e
defendemos. Não aceitamos que alguém se disponha a colocar pedra
no caminho da Justiça, que tem de ser respeitada, assim como os
operadores da Justiça. Como Deputados, não podemos deixar de
revelar à população, ao nosso povo que alguns poucos não têm o
direito de sujar os muitos que ainda são honestos e sérios. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores que acompanham
a TV Assembléia, trago um assunto que considero grave e que,
infelizmente, já havia sido tratado desta tribuna por este Deputado,
mais precisamente no dia 22 de abril. Na oportunidade, comentava
uma visita que fizemos, eu e o Deputado João Leite, ao Centro de
Internação Provisória - Ceip - Dom Bosco, em Belo Horizonte, situado
na Avenida dos Andradas, quando denunciávamos as condições
precárias de atendimento e acolhimento dos jovens, comprometendo
não só um processo possível de reintegração social, mas colocando
sob risco de vida a própria existência desses jovens. Para se ter uma
idéia, um local que tem capacidade de receber 67 internos estava com
aproximadamente 140 jovens, amontoados em celas, em condições
absolutamente subumanas.

O Ceip tem por missão acolher o jovem em caráter provisório de até
45 dias e, depois, aplicar medida socioeducativa. São sete medidas
socioeducativas, sendo a mais rígida a de internação em regime
fechado, mas com projetos de educação e reintegração social, num
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período máximo de três anos. Ocorre que, por um problema estrutural
sistêmico do cumprimento das medidas socioeducativas em Minas
Gerais, tem-se hoje uma combinação perversa. Mudou o perfil do tipo
de infração cometida pelo jovem. Crescem a cada dia infrações
relacionadas a uso e tráfico de drogas, que exigem medidas
socioeducativas mais rígidas de internação. Se não há uma
combinação de espaços para se acolherem esses adolescentes em
regime de internação e medidas como liberdade assistida e
semiliberdade para infrações menos graves, ocorre um
estrangulamento na aplicação e no cumprimento dessas medidas, e o
Ceip passa a abrigar, por 60, 70, 80 e até 120, 150 dias, jovens em
condições absolutamente subumanas, o que não contribui para o
processo de reintegração social.

Naquela oportunidade, fizemos um pronunciamento lembrando o
que ocorreu em Ponte Nova e em outras situações.

E terminei o pronunciamento, no dia 22 de abril, dizendo o seguinte:
“Faço esse alerta para que amanhã a Assembléia Legislativa, a
Comissão de Participação Popular, a Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tenho a honra de
coordenar nesta Casa, não sejam cobrados por isso, já que estamos
fazendo a nossa parte. É preciso que todos os poderes públicos
também façam a sua”.

A Assembléia esteve presente no Ceip. Fizemos a denúncia desta
tribuna, até para os Deputados da base de governo. Tive a
oportunidade de participar de uma audiência pública realizada
posteriormente na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por
solicitação da Vereadora Neila Batista, companheira do PT e
coordenadora da frente parlamentar de Belo Horizonte. Mais uma vez,
reiteramos a necessidade de medidas urgentes. Pois bem, na
segunda-feira, os jornais publicaram: “Jovem de 17 anos é encontrado
enforcado no Ceip”. Encontrado em um alojamento, um adolescente
de 17 anos foi assassinado por volta das 10 horas. Essa é a crônica
de uma morte anunciada. A situação é muito grave; é muito grave.
Disse isso e reitero; não há exagero. Os jovens tratam a medida
socioeducativa como bonde. Foram e são explícitos: queremos
receber o nosso bonde, sair daqui. Se for necessário matar para que
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isso aconteça, mataremos. É uma espécie de ciranda da morte.
Então, algo emergencial precisa ser feito, caso contrário, amanhã será
outro jovem. Não é justo que esses jovens morram precocemente. Se
o jovem foi cooptado pela droga, pelo tráfico, se não teve da
sociedade, às vezes, da família ou do poder público a sagrada
oportunidade do estudo da acolhida, da cultura, da família estruturada,
a ele deve ser dada uma chance, que tem de ser garantida pelo poder
público.

Quando observamos o monitoramento da execução orçamentária de
ações relacionadas diretamente com crianças e adolescentes no que
diz respeito à prevenção da criminalidade e da violência e à aplicação
das medidas socioeducativas - tive o cuidado de fazer esse
levantamento -, verificamos que temos 10 projetos, ações específicas.
Desses, 3 tiveram execução orçamentária superior a 30%. Esses são
dados de julho de 2008. Dois projetos não tiveram execução
orçamentária, ou seja, a execução orçamentária foi zero. Cinco
projetos tiveram execução orçamentária inferior a 20% do crédito
autorizado. Para que se tenha mais clareza, descreverei isso aqui,
pois esse é um papel importante do legislador, de acompanhamento,
de fiscalização das políticas públicas. Temos um projeto de
atendimento das condições operacionais do centro socioeducativo,
com execução orçamentária baixíssima, zero por cento; construção de
unidades socioeducativas, baixíssima execução orçamentária, 1,36%;
atendimento ao adolescente em medidas com privação - nesse, houve
boa execução, 44,69% e está na média da execução orçamentária do
Estado no primeiro semestre -; atendimento aos adolescentes em
conflito com a lei em meio aberto, 12,81%; execução do programa de
gestão do sistema socioeducativo, zero por cento; programa Fica Vivo
- projeto elogiável -, 35,90%, está abaixo da média, mas diria que é
uma execução ainda admissível; implementação do programa de
egressos do sistema socioeducativo, 14% de execução orçamentária;
qualificação profissional, formação e capacitação das equipes
socioeducativas, 1,46%; reforma de centros socioeducativos, 0% de
execução orçamentária; e proteção de crianças e adolescentes
ameaçados de morte, 33% de execução orçamentária, na média, uma
execução orçamentária baixa. Evidentemente há motivações para tal,



196

e o governo se explicará por meio de suas Lideranças nesta Casa.
Aliás, quero dizer que o responsável por essa área no governo do

Estado, o Subsecretário Ronaldo Pedron, é uma pessoa empenhada,
digna, competente e conhecedora do assunto. Claro que a aplicação
das medidas socioeducativas está relacionada a um sistema de
defesa social. Depende de ação e de um empenho político maior de
todo o governo para fazer valer o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Então, na condição de Coordenador da Frente Parlamentar, mais
uma vez, faço este alerta. Temos um estrangulamento no Ceip Dom
Bosco que está gerando mortes, além de prejudicar a possibilidade de
recuperação e reintegração social de centenas de jovens que,
infelizmente, foram cooptados para o mundo da marginalidade.

O fato grave é que essa superlotação coloca jovens de gangues
diferentes em espaços comuns. Infelizmente, colocam alguns jovens
que já lideram gangues de tráfico com outros que cometem atos
infracionais insignificantes. Faz-se necessária uma visão mais
sistêmica: apostar em um trabalho em meio aberto de prestação de
serviço, de liberdade assistida, de semiliberdade. É preciso haver
ampliação de vagas para unidades de internação. Caso não haja essa
vaga disponível, haverá sempre superlotação no Ceip.

Está cada vez mais claro que apenas um Ceip ou os existentes hoje
são insuficientes para a demanda registrada. Logicamente,
precisamos também de programas de promoção da criança e do
jovem: Primeiro Emprego, Qualificação Profissional, Escola de Tempo
Integral e Apoio à Família. Hoje mesmo tive a oportunidade de
comparecer no lançamento de um programa interessante dos
governos estadual e federal, o Programa de Volta para Casa. Esse
programa busca desinstitucionalizar crianças que hoje estão em
abrigo. Pesquisa revela que hoje 83,7% das crianças abrigadas têm
famílias, mas estão nos abrigos em função da situação de pobreza.
Não é justo a pobreza definir o rompimento do elo familiar. Esse é um
programa interessante. Temos de ter essa rede de programas
preventivos. Hoje, para o adolescente que comete ato infracional, faz-
se necessário o plantão interinstitucional, a ampliação de vagas nos
Ceips, a ampliação de medidas socioeducativas em meio aberto e
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vagas em unidades de internação.
Portanto volto hoje, 7/8/2008, para lamentar a morte precoce desse

jovem de 17 anos, enforcado numa unidade gerenciada e de
responsabilidade do Estado.

Se medidas emergenciais não forem tomadas, outros episódios
ocorrerão novamente. Espero que o governo se pronuncie. E, mais do
que isso: que o governo tome a medida que for necessária, aliás com
o apoio desta Casa. Se um Estado que hoje se gaba de ter a gestão
mais eficiente do País, de ter feito um choque de gestão, não
conseguir resolver problemas de vagas em um Ceip em Belo
Horizonte, acredito que é um governo que fica questionado.

Então, eu queria aqui ouvir dos Deputados que representam o
governo nesta Casa quais serão as medidas concretas que o governo
irá tomar para evitar que novas mortes ocorram no Ceip Dom Bosco,
como já tenho denunciado desde o inicio do ano, aqui, nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
colegas, imprensa, funcionários da Casa, telespectadores que nos
assistem das galerias e pela TV Assembléia. Temos a condição de
maior Estado minerário do País. Sabemos que hoje o minério de ferro
responde por 25,8% das exportações de Minas e que, dos quase 22
bilhões de investimentos a serem aplicados pela iniciativa privada no
Estado, nos próximos anos, a maior parte será em novas indústrias ou
na expansão das já existentes nesse setor.

Em 2008, só a Vale, ex-Cia. Vale do rio Doce, investirá em Minas
Gerais R$1.700.000.000,00 até o final do ano e terá, até dezembro, 21
mil empregos. Em relação ao ano passado, ela está aumentando mais
mil empregos. A Vale investe na produção de minério de ferro, em
logística de transporte ferroviário, para escoamento de insumos e em
outros projetos menores nas áreas de cobre e alumínio.

A Companhia Siderúrgica Nacional - CSN - tem 9,5 bilhões para
investimentos em Congonhas e Arcos, investindo quase
R$1.000.000,00 por ano, até a construção de uma grande usina, que
será uma siderúrgica de grande envergadura, para atender à
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demanda de placas de aço no mercado internacional. Só a construção
dessa indústria importará mais de R$3.000.000.000,00.

Voltarei na próxima semana para uma discussão mais profunda a
respeito do programa da CSN, o qual sabemos que está em discussão
e merece uma discussão mais profunda na cidade de Congonhas.
Como Presidente da Frente Parlamentar da Mineração ou da indústria
minerária do Estado, temos responsabilidade, em nome dos colegas
que assinaram aquela Frente, de defender a empresa quando ela está
correta, de alertá-la e de corrigi-la, se houver necessidade.

A V&M Sumitomo Metal, também com investimentos de cerca de
R$1.700.000.000,00 para uma siderurgia em Jeceaba, trazendo
emprego, renda e melhoria de vida para o povo daquela cidade e da
região. Citamos três, mas temos mais investimentos. A Gerdau está
investindo. A Usiminas também está com um grande investimento.
Sabemos o que a Usiminas fez nos 50 anos da sua existência.
Sabemos o que era Ipatinga antes da implantação da Usiminas e o
que é Ipatinga hoje, em razão da ação engrandecedora que a
empresa trouxe para a cidade e para os cidadãos de Ipatinga.

É importante afirmar que o Índice de Desenvolvimento Humano -
IDH - onde as empresas mineradoras trabalham aumenta muito,
assim como nas cidades onde o plantio de eucalipto prevalece ou
empresas do ramo da silvicultura se estabelecem. Todas essas
empresas prestam serviços de promoção social, nas comunidades em
que estão inseridas, aos seu associados e ao povo em geral. É a
consciência social que os empresários têm, pois todos sabem que, se
investirem na melhoria da condição social, com melhor qualidade de
vida dos cidadãos nas cidades, os resultados serão mais positivos
para todos, em todos os sentidos. A cidade de Itabira, em Minas
Gerais, é a número um em emprego e renda no Brasil; e a Vale, uma
mineradora, é a principal empresa da cidade.

Hoje temos o chamado Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal -
IFDM -, que considera como indicadores de desenvolvimento:
emprego e renda, saúde e educação. O IDH-M das Nações Unidas é
realizado de 10 em 10 anos, tempo longo, pois, na realidade, o índice
pode sofrer mudanças. Citamos como exemplo a própria Jeceaba,
onde está se iniciando um projeto de construção e funcionamento da
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siderurgia de tubos sem costura, tubos longos, por meio da V&M
Sumitomo, e cujo crescimento do IDH-M será imediato e evidente,
ocorrendo em três anos. Como o IDH é feito de 10 em 10 anos, a
mudança demorará muito. Então o IFDM está sendo utilizado hoje
porque é feito anualmente.

A AngloGold Ashanti de Nova Lima, Sabará e Santa Bárbara
também está investindo muito na extração de ouro em nosso Estado,
assim como a Mineração Serras do Oeste, que também está em
expansão, além da Rio Paracatu Mineração, em Paracatu, com um
grande investimento para triplicar a extração de ouro, gerando mais
emprego, renda e melhoria na segurança e na qualidade de trabalho e
na vida das pessoas da cidade onde atuam.

Morei em Nova Lima nos anos de 1976 a 1978 e me lembro da
antiga Mineração Morro Velho, que hoje foi substituída pela AngloGold
Ashanti.

Sabemos como era a falta de segurança até aquela época.
Começou, então, a haver mais exigência e maior fiscalização por
parte do Ministério do Trabalho. As empresas passaram a exigir mais,
pois antes faziam as exigências, mas não cobravam dos funcionários.
Muitas vezes os empregados não usavam os equipamentos de
segurança e, por esse motivo, eram contaminados e tornavam-se
vítimas de acidentes de trabalho. Hoje a segurança existe, e as
próprias empresas são responsáveis e fiscalizadoras, muito antes e
muito mais que o próprio Ministério do Trabalho e que o setor de
vigilância do trabalho.

É importante afirmar que precisamos combater os que fazem a
extração predatória minerária e o comércio irregular ou informal,
responsáveis, na realidade, pela destruição do meio ambiente.
Sabemos que a atividade minerária, por si só, degrada o meio
ambiente, mas as empresas e os empresários do setor têm
consciência disso e têm hoje de assinar um compromisso de
recuperação ambiental posteriormente à lavra minerária. São
exigências legais que as empresas são obrigadas a cumprir.

Citamos aqui o exemplo do Parque das Mangabeiras, que já foi
mineração. Estive em Curitiba, anos atrás, e vi vários parques e locais
que hoje são teatros a céu aberto, recuperados após atividades
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mineradoras.
A geração de “royalties” tem crescido, e estamos empenhados com

as cidades, a fim de haja uma reavaliação dessas taxas para as
cidades mineradoras, uma vez que ficam com o passivo resultante
dessa exploração minerária. Comparando-se o primeiro semestre
deste ano com o do ano passado, houve um aumento de 76,4%. As
cidades, o Estado e a União receberam, neste primeiro semestre,
mais 76,4% em relação ao que foi recolhido de “royalties” nas
mesmas cidades, no Estado e na União, no período anterior. De
janeiro a junho de 2008, foram arrecadados em Minas Gerais cerca de
R$217.400.000,00 em “royalties”, segundo o Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM. A lei vigente diz que a Compensação
Financeira pela Exploração Mineral - Cefem -, como exemplo, o
minério de ferro, é de 2% sobre os resultados líquidos, sobre o que é
recolhido nas minerações.

A extração de ferro e minério de ferro foi a maior arrecadadora do
Cefem nesse primeiro semestre em Minas Gerais, totalizando
R$196.000.000,00. Praticamente R$200.000.000,00 foram recolhidos
como contribuição de “royalties” nesse primeiro semestre só em
relação à extração de ferro e ao minério de ferro.

O Município fica com 65% do total arrecadado, ou seja, cada
Município minerado fica com 65% dos “royaties”. O Estado fica com
23%, e a União com 12% desse total. Como nosso Estado é o maior
Estado minerário do País, do recolhimento da CFEM nacional, Minas
Gerais fica com 57,3%.

Estamos dizendo tudo isso para mostrar a importância desse setor,
o que fez com que nós, desta Assembléia, há alguns meses
realizássemos um seminário, um verdadeiro fórum técnico. Reunimo-
nos aqui por três dias, após percorrermos várias cidades-pólos
regionais de setores minerários de diversos minérios. Realizamos o
grande fórum técnico “Minas de Minas” exatamente para formatar uma
política pública para o setor minerário, principalmente para nosso
Estado, que é responsável por cerca de 40% da extração minerária do
País. Teria mesmo de partir de nosso Estado a iniciativa de se
formatar tal política, afinal Minas, sendo mais realista, é responsável
por 44% da mineração; o Pará, por 20%. Então, 66% da mineração
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fica com esses dois Estados, e os outros 34% para os demais Estados
do Brasil.

O Pará fará, no final do ano, um fórum técnico semelhante ao nosso,
exatamente sob a lógica de dar rumos políticos para uma mineração
mais condizente com a severidade que se requer, com a fiscalização
que tem de haver, com o apoio de que se necessita, dada a sua
grandeza em geração de recursos, de renda e de emprego para os
Municípios.

Faço essa primeira reflexão. Na próxima semana complementarei
meu pensamento para dizer como foi o nosso “Minas de Minas” e o
que pretendemos com isso. Esse nosso encontro já servirá para traçar
uma política minerária para o País. Hoje temos um Ministério de Minas
e Energia que se preocupa fundamentalmente apenas com a energia.
Não percebemos muita dedicação desse Ministério com o setor
minerário. Nosso Estado, claro, está muito envolvido com a energia,
mas está também muito atento à mineração.
  Eram essas as nossas considerações, Sr. Presidente, na tarde de
hoje.

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 foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.767/2008, 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
Assuntos Municipais - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em
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6/8/2008, dos Requerimentos nºs 2.721 e 2.730/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; de Educação - aprovação, na 21ª Reunião
Ordinária, em 6/8/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.444/2008, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., e 2.528/2008, do Deputado
Vanderlei Jangrossi, e dos Requerimentos nºs 2.690/2008, do
Deputado Tiago Ulisses, 2.709/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz,
2.711/2008, da Comissão de Direitos Humanos, 2.714/2008, do
Deputado Doutor Viana, e 2.732/2008, dos Deputados Luiz Tadeu
Leite e Gil Pereira; de Saúde - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,
em 6/8/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.360/2008, do Deputado
Antônio Carlos Arantes, 2.373/2008, do Deputado Wander Borges, e
2.433/2008, do Deputado Padre João, e dos Requerimentos nºs
2.623, 2.629, 2.632, 2.646 e 2.649/2008, do Deputado Dimas Fabiano,
e 2.677/2008, do Deputado Doutor Viana, com a Emenda nº 1; de
Turismo - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 6/8/2008, do
Requerimento nº 2.731/2008, do Deputado Jayro Lessa; e de Direitos
Humanos - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 7/8/2008, do
Projeto de Lei nº 2.407/2008, do Deputado Carlin Moura (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.130/2008. 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, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 952/2007 (À sanção.).
Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pessoas que, nesta Casa, acompanham nossos trabalhos,
telespectadores da TV Assembléia, meus cumprimentos a todos.

Sr. Presidente, inicialmente farei referência ao seu pronunciamento,
por meio do qual trouxe a esta tribuna uma série de dados acerca da
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mineração. V. Exa. concluiu seu pronunciamento falando sobre o
seminário “Minas de Minas”. Conhecemos a luta do Deputado Doutor
Viana, que lidera nesta Casa a Frente Parlamentar da Mineração.
Minas Gerais é um Estado minerador. Por meio do Legislativo, temos
de estar atentos tanto para incentivar a produção e a geração de
emprego e renda quanto para buscar todos os mecanismos que
assegurem a preservação do meio ambiente. Portanto me refiro a uma
relação harmoniosa, equilibrada, sustentável, dessa atividade
fundamental para a economia de todos nós, mineiros, a qual, ao
mesmo tempo, deve ser gerida com responsabilidade e cuidado,
conforme destacou o Deputado Doutor Viana. Estarei ao lado de V.
Exa., bem como dos demais colegas, a fim de darmos seqüência ao
seminário “Minas de Minas”.

Em certa oportunidade, apresentei uma sugestão. Assim, teremos a
comissão representada pela sociedade, eleita durante o seminário,
que foi concluído com 50 propostas extremamente interessantes, que
vão desde a busca de maior apoio do governo federal, visando a
melhor estrutura do Departamento Nacional de Produtos Minerais -
DNPM -, que requer investimentos em recursos humanos e em sua
estrutura, para atender com maior agilidade ao importante setor da
mineração, com toda a cadeia produtiva ligada a ele, a exemplo das
siderurgias e das fundições, que gerarão milhares de empregos. Além
disso, ressalta-se a importância de políticas de preservação do meio
ambiente, a agilidade dos órgãos ambientais para a avaliação, a
análise dos processos, para que a inoperância não resulte em atitudes
que prejudiquem o meio ambiente ou o próprio empreendedor, que
não pode tomar iniciativas, dada a morosidade proveniente de uma
série de burocracias que precisam ser superadas.

Na ocasião, sugeri, além da comissão formada pela sociedade, uma
comissão composta de representantes desta Casa, entre os quais
representantes da Comissão de Meio Ambiente e de Administração
Pública e da Mesa da Assembléia.

Como V. Exa. é Vice-Presidente, aproveito para solicitar-lhe que
tenhamos, a partir da Mesa da Assembléia e das Lideranças
partidárias, a composição dessa comissão especial. Cada comissão
temática já tem uma rotina tão pesada que se acaba esgotando com o



204

trabalho que a Assembléia já nos impõe. Essa comissão especial teria
a finalidade específica de tratar do assunto da mineração e
acompanhar as deliberações, para que estas não fiquem apenas nas
intenções, para que o seminário, que foi tão bem-elaborado, que teve
a ação decisiva da sociedade e da Assembléia, para o meio dos
trabalhadores, dos ambientalistas, dos empresários de mineração, de
fundição e de siderurgia, tenha resultado. Todos debateram o assunto
de forma democrática e tiraram sugestões muito valiosas, que não
podem ficar arquivadas. Elas precisam ser postas em prática.

Deputado Doutor Viana, estarei a seu lado, mas é preciso que a
Mesa da Assembléia nos ajude definindo uma comissão que tenha
autoridade para, em nome da Assembléia, fazer a interlocução com o
Congresso Nacional, com o governo do Estado, com a Valourec, com
os segmentos sociais e de trabalhadores, pondo em prática aquilo que
foi proposto no seminário.

Mas, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna são dois assuntos
extremamente relevantes. O primeiro é um trabalho que estamos
fazendo em apoio às entidades filantrópicas que têm convênio com a
Cemig. Cito, como exemplo, uma que ajudei a criar. Sou parceiro, no
dia-a-dia, da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste
Mineiro - Acom -, entidade que presta um serviço fantástico de auxílio
material no tratamento de milhares de pacientes que sofrem com o
câncer. Ela assiste o paciente e auxilia os familiares, não só a partir
da internação, mas durante todo o processo. Há uma casa de
acolhimento em Divinópolis que é um modelo para Minas e para o
Brasil. O cidadão que vem de várias cidades mineiras para ser tratado
em Divinópolis tem dificuldade para pagar um hotel e ter um
acompanhamento adequado para suportar o sofrimento da doença e
encontrar o apoio necessário para vencer essa batalha. Ali ele
encontra não apenas um alojamento, mas um local digno para ele e
seus familiares, com acompanhamento médico, com
acompanhamento de enfermagem, com assistência odontológica, tudo
de graça. É bom esclarecer o que é esse “de graça”, porque não há
nada de graça. O paciente que está precisando de ajuda não tem de
pagar nada, nem pela hospedagem, nem pelo médico, e ainda é
tratado com a maior dignidade, mas as pessoas solidárias, que
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entendem que é preciso ajudar seus semelhantes, pagam por isso. E
como fazem isso? Com contribuições voluntárias. Fui fundador dessa
instituição no final da década de 90, há mais de dez anos.
Começamos em 1995, quando era Presidente da Câmara de
Vereadores de Divinópolis. Foi lá que ela nasceu, por meio de debates
e da organização da sociedade. Naquela ocasião, começamos um
grande sonho, que foi a construção do hospital do câncer. Essa
entidade foi a mola-mestra para que esse sonho se transformasse em
realidade. Lá está um dos melhores hospitais de tratamento de câncer
do Brasil. É claro que, quando o paciente sai da sala de cirurgia,
precisa de acompanhamento porque é uma doença difícil de ser
vencida.

Ia dizendo que a principal contribuição para sustentar esse
atendimento fora do consultório vem dos voluntários, porque não é
pago pelo SUS. Esse atendimento é fundamental para o sucesso do
tratamento da doença ou até para aliviar o sofrimento daquele que,
infelizmente, esteja em uma fase terminal ou ainda daquele que não
superará essa batalha, mas que também precisa de um tratamento
digno.

A contribuição que vem descontada na conta da Cemig - autorizada,
é claro, de forma documentada - é a principal fonte de receita. Isso é
acompanhado pelo Ministério Público e pela sociedade, é feito com
uma diretoria voluntária, que não ganha nem um centavo para fazer
esse trabalho. Eu mesmo sou membro do conselho da Acom desde a
primeira diretoria. Já pedi que talvez pudessem poupar-me do cargo,
uma vez que tenho muitas atribuições, mas sempre quiseram que
estivéssemos lá. Desde o início, estamos lá como voluntário. Isso me
ajuda a dizer que pelo menos a Acom é um exemplo forte de que
esses convênios com a Cemig são essenciais. Trata-se de uma
prestação de serviço público que a Cemig, uma empresa nossa, dos
mineiros, faz.

Mas o que vem ocorrendo? Houve um entendimento do Ministério
Público de que a Cemig não deveria celebrar esses convênios. E
mais, que deveria até mesmo suspender os que já estão em
andamento. A diretoria da Cemig, atendendo a essa orientação,
mandou uma carta a todas as entidades, Apaes, asilos, associações
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de combate ao câncer, hospitais filantrópicos, avisando que teria de
suspender os convênios. Ora, se isso ocorrer, será uma tragédia.
Teremos idosos, crianças e doentes que não serão mais assistidos
adequadamente.

Fizemos um apelo à Cemig. Na semana passada, em Ribeirão das
Neves, tivemos um encontro, quando várias lideranças fizeram o
mesmo apelo. Tivemos a presença do Dr. Cláudio, Promotor Público,
que foi compreensivo e já começa a nos dar um caminho, uma luz no
fim do túnel. Não tenho dúvida de que, na hora que o Ministério
Público compreender a dimensão do problema, ele, que é o guardião
da lei e que, num primeiro momento, manifestou a preocupação de
que poderia um ou outro que está autorizando essa doação sentir-se
pressionado a doar todo mês... Mas a doação é voluntária. No mês
seguinte à doação, se acontecer de a pessoa não quiser mais fazê-la,
basta comunicar e, automaticamente, o desconto será encerrado na
conta dela. Então tudo é feito de maneira muito transparente, ética e
decente.

Amanhã, estarei com o Presidente da Cemig levando um grupo de
dirigentes dessas entidades, na esperança de que consigamos
sensibilizar a Cemig a não tomar essa decisão. Que possamos
continuar com esses convênios, e até mesmo - eu diria - que se
aproveite a oportunidade para fazer uma espécie de auditoria em
todos os convênios, separando o joio do trigo. Se houver alguma
entidade que esteja recebendo essas doações e não esteja fazendo o
uso adequado, então que a Cemig suspenda o convênio com ela.
Aliás, o próprio Ministério Público tem autonomia para fazer isso
sempre, em todas as entidades, indiferente de se ter ou não convênio
com a Cemig para fazer a arrecadação.

Estaremos firmes nesse trabalho. Tenho muita esperança, porque a
Cemig tem mostrado ser uma empresa cidadã, além de ser uma
empresa pública dos mineiros. É certo que ela tem acionistas privados
minoritariamente, mas, de forma majoritária, ela é nossa. E um serviço
como esse, que é em benefício da população, não pode ser suspenso,
ainda que tenhamos um ou outro caso que mereça ser expurgado,
cancelado por não estar adequando-se aos princípios essenciais da
filantropia.
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Sr. Presidente, tenho um outro assunto extremamente importante - a
cultura mineira. Estive ontem no lançamento do programa Música de
Minas - ou Música Minas -, da Secretaria de Estado de Cultura.
Recursos da ordem de R$1.550.000,00 foram colocados
especificamente para valorizar o músico mineiro, num programa que
selecionará alguns músicos que realizarão “shows” em cidades-pólo.
O programa financiará passagens para músicos mineiros que
precisam levar seu talento a algum festival ou evento, dentro ou fora
do País, com o propósito de gravar CDs ou de fomentar os novos
talentos da música mineira.

Esse é mais um programa da Secretaria de Cultura, que vem, por
meio da Secretária Eleonora Santa Rosa, com o apoio do nosso
Governador, mudar da água para o vinho a relação do governo com a
cultura. No governo Aécio Neves, o orçamento da cultura já aumentou
cerca de 350%, começando a existir de fato.

Desde o início do meu mandato aqui na Assembléia, preocupo-me
com a saúde, a educação, a área rural, a agricultura, o meio ambiente,
não podendo deixar de me preocupar também com a cultura. Esse é o
dever de qualquer representante do povo, ou seja, compreender cada
faceta da sociedade, das demandas de um ser humano. Cultura é
como alimento para a alma. Um ser humano sem cultura é um ser
humano sem identidade, sem personalidade.

Além desse projeto da cultura, Minas tem sido vanguarda em outras
ações. Tive a felicidade de ser o inspirador do Fundo Estadual de
Cultura. Contei com o apoio fundamental da Eleonora, do Poder
Executivo e do Governador Aécio Neves. Caso contrário, de nada
valeria a minha iniciativa. Esse Fundo já aprovou cerca de 300
projetos de cultura em três anos de funcionamento, investiu milhões
de reais em projetos, principalmente no interior do Estado, para
pequenas iniciativas que não conseguiriam captar recursos de
patrocinadores. Isso está revolucionando a cultura mineira, que é uma
das melhores, é ímpar em todo o Brasil. Costumo dizer que a síntese
da cultura do povo brasileiro está aqui em Minas Gerais.

Sr. Presidente, o Fundo Estadual de Cultura, fruto de projeto de lei
aprovado há pouco tempo, há cerca de três anos - o Deputado Doutor
Viana foi nosso parceiro, assim como os demais colegas -, é uma
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coisa, é o dinheiro do Estado aplicado diretamente num projeto, sem
dependência de patrocínio, e a Lei de Incentivo à Cultura é outra
coisa, que já existia na época do Governador Eduardo Azeredo e
precisava ser aprimorada. E a aprimoramos este ano. Votamos uma
proposta que surgiu como sugestão desde o fórum da cultura,
proposto por nós e ocorrido aqui. O objetivo era fazer com que o
microempreendedor e o pequeno empreendedor pudessem participar
da lei de incentivo, ou seja, pudessem contribuir com um percentual
maior, 7%, do que teriam de pagar de ICMS.

O edital, incluindo as mudanças votadas na Assembléia, sairá neste
final de semana. Segunda-feira, estará disponível para todos no “site”
da Secretaria de Cultura. Isso facilitará ao pequeno empreendedor
cultural, ao artista iniciante captar recursos de microempresas e
pequenas empresas e aplicá-los em seus projetos. Quem que quiser
elaborar uma proposta para gravar um CD, editar um livro, fazer um
“show”, encenar uma peça, recuperar o patrimônio histórico na sua
cidade, ampliar uma biblioteca, enfim, fazer cultura, poderá, a partir da
semana que vem, entrar no “site” ou procurar o nosso gabinete aqui
na Assembléia, que disponibilizaremos o edital para que possa
competir e buscar recursos. Minas é berço da cultura brasileira, e
precisamos saber valorizar o que temos. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
segunda-feira, dia 11, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação de Indicações: Indicação, feita pelo
Governador do Estado, do nome da Sra. Terezinha Marlene Porto
para membro do Conselho Estadual de Educação; votação secreta;
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inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão
de ordem; renovação da votação secreta; aprovação - Indicação, feita
pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Maria Dolores da Cunha
Pinto para membro do Conselho Estadual de Educação; votação
secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questão de ordem; renovação da votação secreta; aprovação -
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Márcio
Luiz Bunte de Carvalho para membro do Conselho Estadual de
Educação; votação secreta; aprovação - Indicação, feita pelo
Governador do Estado, do nome do Sr. João Victor Mendes de
Gomes e Mendonça para membro do Conselho Estadual de
Educação; votação secreta; aprovação - Indicação, feita pelo
Governador do Estado, do nome do Sr. Oderli Aguiar para membro do
Conselho Estadual de Educação; votação secreta; aprovação -
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Sílvia
Nietsche para membro do Conselho Estadual de Educação; votação
secreta; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.211/2008;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 952/2007;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; discurso do
Deputado Antônio Júlio; questão de ordem; discurso do Deputado
Antônio Júlio; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo
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Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “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, de requerimentos e de indicações.

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. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e
255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, a indicação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito-lhe a
renovação da votação porque há Deputados que se deslocaram por
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alguns momentos e não chegaram a tempo de votar.
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 indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto
contrário. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, aprovada a
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.
Terezinha Marlene Porto para membro do Conselho Estadual de
Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

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. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, a indicação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem
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O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Presidente, poderia renovar a
votação, por favor.

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 indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira
- Padre João - Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votou “não” 1
Deputado. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, aprovada a
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Maria
Dolores da Cunha Pinto para membro do Conselho Estadual de
Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

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. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Carlin
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Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Votou “não” 1
Deputado. Está, portanto, aprovada a Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho para
membro do Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador
do Estado.

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. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e
255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues
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- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votou “não” 1
Deputado. Está, portanto, aprovada a Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Sr. João Victor Mendes de Gomes e
Mendonça para membro do Conselho Estadual de Educação. Oficie-
se ao Governador do Estado.

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. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues
- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votou “não” 1
Deputado. Está, portanto, aprovada a Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Sr. Oderli Aguiar para membro do Conselho
Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

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. A Presidência vai
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submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno.
A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará
início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues
- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada a Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome da Sra. Sílvia Nietsche para membro do
Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução

nº 2.211/2008, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de
conformidade com o disposto no art. 62, 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
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Comissão de Redação.
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 952/2007, do Deputado

Roberto Carvalho, que dispõe sobre a Bolsa Verde, o Programa de
Identificação, Catalogação e Preservação de Nascente de Água no
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Meio Ambiente perdeu prazo
para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do
Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Inácio
Franco. Com a palavra, o relator para emitir seu parecer.

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 952/2007
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a Bolsa Verde, o Programa de Identificação,
Catalogação e Preservação de Nascente de Água no Estado de Minas
Gerais.

Aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, a proposição foi
distribuída para a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Incluído o projeto na ordem do dia para apreciação a requerimento,
nos termos do art. 141 do Regimento Interno, o Presidente da
Assembléia designou este Deputado como relator para, em 24 horas,
emitir parecer sobre o assunto.

Faz parte deste parecer a redação do vencido, conforme determina
o art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame concede incentivo financeiro na forma de

pagamentos aos produtores rurais por serviços ambientais
relacionados à proteção de áreas de recarga hídrica e de áreas
necessárias à proteção da biodiversidade. Para tanto, estabelece
diretrizes para a definição de regiões e públicos prioritários, além de
forma alternativa de pagamento. Propõe ainda, a alteração da Lei
Florestal (Lei nº 14.309, de 2002) e da Lei das Águas (Lei nº 13.199,
de 1999), com o fim de inserir nesses textos a autorização para o
pagamento.

Diversas entidades da sociedade e do governo enviaram sugestões
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para alteração do texto aprovado em 1º turno: o Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais - Faemg -, a Federação dos Trabalhadores da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e o Hospital da
Baleia, entre outras.

A partir da comparação de cada uma das contribuições e da análise
de seu conteúdo, pudemos aprimorar diversos dispositivos da
proposição. Por terem sido muitas as alterações, optamos por
apresentar o Substitutivo nº 1 sem, entretanto, alterar
substancialmente a matéria tratada.

Como principais aprimoramentos, podemos citar a eliminação da
expressão “inclusive reserva legal” nos artigos 1º e 8º, uma vez que é
explícita a referência às áreas necessárias à proteção da
biodiversidade, função precípua da reserva legal. As áreas de
preservação permanente, por raciocínio análogo, já estão incluídas no
projeto quando são citadas as áreas de recarga hídrica. Por sua vez, a
inclusão do parágrafo único do art. 1º, que define a bacia hidrográfica
como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento para
a concessão da Bolsa Verde, simplifica a redação do art. 3º e cria uma
relação inequívoca entre a inovação proposta por este projeto de lei e
a política estadual de gerenciamento de recursos hídricos, conforme
sugestão encaminhada por um membro do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CERH.

Quanto à priorização de público beneficiário da Bolsa Verde,
estabelecida no art. 3º do projeto em análise, acatamos parte das
sugestões da Faemg e da Fetaemg. Consideramos importante incluir
aqueles que produzem em pequenas áreas e que não são
caracterizados como agricultores familiares, caso de milhares de
cafeicultores, mas entendemos ser necessário manter o agricultor
familiar como primeira prioridade. Ainda nesse artigo, mantivemos a
perspectiva de inclusão progressiva de todos os produtores do Estado
sem definir, porém, um cronograma rígido de atendimento, uma vez
que é limitada e ainda imprecisa a disponibilidade de recursos para a
implementação de um futuro programa com base na Bolsa Verde. Da
mesma forma, mantivemos a possibilidade de emissão e utilização de
títulos da divida ativa do Estado como forma de pagamento. Esse
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mecanismo já é aplicado com sucesso em outros países como forma
de resgatar passivos de difícil recebimento e, no Brasil, em Minas
Gerais, pelo Município de Montes Claros, com o mesmo fim da
proposição em tela.

Com relação às fontes de recursos para a Bolsa Verde, observada a
grande sobreposição dos objetivos desta proposta de incentivo com
os do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
Fhidro -, propomos a vinculação de parte dos recursos do Fundo. Com
esse acréscimo encerramos nossas alterações.

A sugestão do Hospital da Baleia, de inclusão de entidades
filantrópicas proprietárias de áreas urbanas entre os beneficiários da
Bolsa Verde, apesar de meritória, em nosso entendimento,
descaracterizaria a proposição, cujo objetivo é beneficiar o produtor
rural, efetivo gestor territorial do Estado e até o presente momento
esquecido pelas políticas públicas de meio ambiente.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº

952/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a
seguir, ao vencido em 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para os fins que
especifica, e altera as Leis n°s 13.199, de 29 de j aneiro de 1999, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de
19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado concederá incentivo financeiro a  proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, nos termos
desta lei, para identificação, recuperação, preservação e conservação
de:

I - áreas necessárias à proteção das formações ciliares e à recarga
de aqüíferos;

II - áreas necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas
especialmente sensíveis, conforme dispuser o regulamento.
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Parágrafo único - A bacia hidrográfica será adotada como unidade
físico-territorial de planejamento e gerenciamento para concessão do
benefício de que trata esta lei.

Art. 2°- O benefício de que trata esta lei será con cedido anualmente
em forma de auxílio pecuniário, nas condições que dispuser o
regulamento.

Art. 3° - Na concessão do benefício de que trata es ta lei terão
prioridade, sucessivamente, os proprietários ou posseiros que se
enquadram nas seguintes categorias:

I - agricultores familiares;
II - produtores rurais cuja propriedade ou posse tenha área de até

quatro módulos fiscais.
Parágrafo único - O benefício de que trata esta lei será

progressivamente estendido a todos os proprietários e posseiros
rurais do Estado, observadas as disponibilidades orçamentária e
financeira.

Art. 4° - O Poder Executivo poderá efetuar parte do  pagamento do
benefício de que trata esta lei utilizando-se de créditos inscritos em
dívida ativa do Estado, conforme critérios socioeconômicos e
regionais definidos em regulamento.

§ 1º - Os créditos inscritos em dívida ativa, a que se refere o “caput”
deste artigo, serão convertidos em títulos ao portador emitidos pelo
Tesouro Estadual.

§ 2º - Os créditos de que trata o “caput” deste artigo poderão ser
utilizados para pagamento de:

I - tributos estaduais;
II - dívida ativa com o governo estadual;
III - lance em leilão de bens do Estado;
IV - serviços prestados pelo Estado.
Art. 5º - Os recursos para a concessão do benefício de que trata

esta lei serão provenientes:
I - de consignação na Lei Orçamentária Anual e créditos adicionais;
II - de 10% (dez por cento) dos recursos do Fundo de Recuperação,

Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - Fhidro;

III - da conta Recursos Especiais a Aplicar, conforme o art. 50 da Lei
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nº 14.309, de 19 de junho de 2002;
IV - da compensação pela utilização dos recursos naturais, conforme

o art. 36 da Lei nº 14.309, de 2002;
V - de convênios celebrados pelo Poder Executivo com agências de

bacias hidrográficas ou entidades a elas equiparadas e com órgãos e
entidades da União e dos Municípios;

VI - de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VII - dotações de recursos de outras origens.
Art. 6º - O art. 4° da Lei nº 13.199, de 29 de jane iro de 1999, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 4º - (...)
X - concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais para identificação, recuperação, preservação e conservação de
áreas necessárias à proteção e à recarga de aqüíferos, nos termos da
legislação vigente.”.

Art. 7° - O “caput” do art. 31 da Lei n° 14.309, de  2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará
normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais
para o proprietário ou posseiro rural que:”.

Art. 8° - O inciso IV do art. 32 da Lei n° 14.309, de 2002, passa a
vigorar com a redação a seguir, ficando o artigo acrescido do seguinte
inciso VII:

“Art. 32 - (...)
IV - o fornecimento gratuito de mudas de espécies nativas ou

ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;

(...)
VII - a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais, para recuperação, preservação e conservação de áreas
necessárias à proteção da biodiversidade e ecossistemas
especialmente sensíveis, nos termos da legislação vigente.”.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PROJETO DE LEI Nº 952/2007

(Redação do Vencido)
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Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e
posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para os fins que
especifica, e altera as Leis n°s 13.199, de 29 de j aneiro de 1999, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de
19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado concederá incentivo financeiro a  proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, nos termos
desta lei, para identificação, recuperação, preservação e conservação:

I - de áreas necessárias à proteção e à recarga de aqüíferos;
II - de áreas necessárias à proteção da biodiversidade, inclusive a

reserva legal e os ecossistemas especialmente sensíveis, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 2°- O benefício financeiro de que trata esta l ei será concedido
anualmente em forma de auxílio pecuniário, nas condições que
dispuser o regulamento.

Art. 3° - Na concessão do benefício de que trata es ta lei, será dada
preferência aos agricultores familiares cuja propriedade ou posse
esteja localizada em área de bacia hidrográfica considerada prioritária,
nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O benefício de que trata esta lei será
progressivamente estendido a todos os proprietários e posseiros
rurais do Estado.

Art. 4° - O Poder Executivo poderá efetuar parte do  pagamento do
benefício de que trata esta lei utilizando-se de créditos inscritos em
dívida ativa do Estado, conforme critérios socioeconômicos e
regionais definidos em regulamento.

§ 1º - Os créditos inscritos em dívida ativa, a que se refere o “caput”
deste artigo, serão convertidos em títulos ao portador emitidos pelo
Tesouro Estadual.

§ 2º - Os créditos de que trata o “caput” deste artigo poderão ser
utilizados para pagamento de:

I - tributos estaduais;
II - dívida ativa com o governo estadual;
III - lance em leilão de bens do Estado;
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IV - serviços prestados pelo Estado.
Art. 5º - Os recursos para a concessão do benefício de que trata

esta lei serão provenientes:
I - de consignação na Lei Orçamentária Anual e créditos adicionais;
II - de convênios celebrados pelo Poder Executivo com comitês de

bacia hidrográfica e órgãos e entidades da União e dos Municípios;
III - de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
IV - da conta Recursos Especiais a Aplicar, conforme o art. 50 da Lei

nº 14.309, de 19 de junho de 2002;
V - da compensação pela utilização dos recursos naturais conforme

o art. 36 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, compreendida
como compensação florestal;

VI - dotações de recursos de outras origens.
Art. 6º - O art. 4° da Lei nº 13.199, de 29 de jane iro de 1999, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 4º - (...)
X - concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais, para identificação, recuperação, preservação e conservação de
áreas necessárias à proteção e à recarga de aqüíferos, nos termos da
legislação vigente.”.

Art. 7° - O “caput” do art. 31 da Lei n° 14.309, de  19 de junho de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará
normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais
para o proprietário ou posseiro rural que:”.

Art. 8° - O inciso IV do art. 32 da Lei n° 14.309, de 2002, passa a
vigorar com a redação a seguir, ficando o artigo acrescido do seguinte
inciso VII:

“Art. 32 - (...)
IV - o fornecimento gratuito de mudas de espécies nativas ou

ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;

(...)
VII - concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais, para recuperação, preservação e conservação de áreas
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necessárias à proteção da biodiversidade, inclusive a reserva legal e
os ecossistemas especialmente sensíveis, nos termos da legislação
vigente.”.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discuti-lo, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, esta é uma matéria muito

interessante de discutir, mas, num primeiro momento, vem a este
Plenário sem um parecer mais específico da Comissão de Meio
Ambiente. O parecer foi lido agora, mas gostaria de ter um prazo para
discuti-lo e gostaria que isso fosse feito com quórum.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Solicito, Sr. Presidente, que V. Exa.

proceda à recomposição de quórum, porque podemos ver, de plano,
que há 24 Deputados para discutir o projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que há 30 Deputados em
Plenário. Não há quórum para votação, mas o há para a continuação
dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a discuti-lo, o Deputado
Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, pedi a palavra para discutir o projeto e recebi solicitação
dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Roberto Carvalho, autor do
projeto, para votá-lo. Preocupa-me quando começamos a criar
fórmulas de preservação ambiental. O produtor rural de Minas Gerais
já está altamente sacrificado. O governo acabou de editar um decreto
que modifica outro, de nº 44.309. Ninguém consegue entender o que
está escrito nele. É um livro de não sei quantas páginas, que
precisava novamente ser discutido nesta Casa. Atualmente, já não há
multas definidas. Elas podem ser genéricas também. Continua sendo
subjetiva a aplicação de multas em nosso Estado.

O “Bolsa Verde” tem lógica, mas, tenho certeza, criará mais
dificuldade para o produtor rural. Estou certo disso. O governo gastou
muito dinheiro para comprar madeira para cercar nascentes e rios.
Ora, está jogando dinheiro fora. Em relação à preservação ambiental,
aliás, continuamos jogando dinheiro fora. Atualmente, preservação
ambiental no Estado é apenas para multar. É a indústria da multa para
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financiar os órgãos ambientais. Ao produtor rural que tem nascente
em suas terras e deve preservá-la é dito que o governo dará a
madeira. Que dará a madeira, que nada! Vai, isso sim, multá-lo! O
procedimento se tornará quase obrigatório, e, se o governo não tiver
dinheiro para financiar a cerca, o produtor será multado por não ter
feito a cerca. Essa é minha preocupação. Nós, Deputado Antônio
Carlos Arantes, nesta Casa, temos defendido o produtor rural,
sabemos quanto ele tem sido sacrificado por este governo no que diz
respeito à aplicação de multas, à fiscalização ambiental e à ação da
Polícia Ambiental, que, principalmente em relação ao pequeno
produtor, tem abusado de sua autoridade. Defendemos a preservação
e temos de executá-la, mas não podemos permitir que, em nome da
preservação ambiental, não se preserve o homem do campo. A
preservação ambiental não pode ser mais importante que a
preservação do produtor rural. É ele que temos de preservar e é para
ele que temos de buscar mecanismos de ajuda.

Está previsto que o produtor rural receberá incentivo. Ora, o
incentivo não chegará. Conhecemos isso. Precisamos achar uma
forma mais simples e objetiva para preservar as nascentes. Temos
consciência da necessidade absoluta da preservação ambiental.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Gostaria de
cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Quando V. Exa. manifesta sua
preocupação com o excesso de multas e com a forma com que a
Polícia Ambiental chega ao produtor rural, concordo plenamente. Na
semana passada, liguei para o Cap. Reinaldo, porque somos
favoráveis ao cumprimento da lei, mas não podemos aceitar a forma
como é feita essa intervenção. A lei é muito clara. Em primeiro lugar,
ela diz que a primeira intervenção da polícia tem de ser educativa e
preventiva. No segundo momento, vem a multa, mas isso não está
ocorrendo em nossa região, o que gera uma grande preocupação.

Não podemos deixar de manifestar a importância do projeto Bolsa
Verde. Vejo que realmente o governo tem tido ações importantes na
defesa do produtor. Exemplo disso é a distribuição de madeiras. Para
minha região, foram doados mais de 30 mil mourões para a
preservação dos Rios São João e Santana, o que tem nos ajudado
muito. É importante que aprovemos esse projeto, pois nele há
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mecanismos interessantes para a preservação. Os recursos não são
ainda muito grandes, mas começa com R$1.800.000,00 e mais 10%
dos recursos do Fhidro. É uma iniciativa fantástica para a defesa
ambiental do produtor rural. Isso vai gerar ações concretas na
preservação ambiental. Acredito muito nesse projeto. Estou
trabalhando nele desde o primeiro dia, quando o Deputado Roberto
Carvalho fez essa indicação. Fizemos várias reuniões sobre o
assunto. O projeto estava parado na Comissão de Meio Ambiente.
Levantei essa discussão, que muito me ajudou. Nós o tiramos da
Comissão de Meio Ambiente e está agora para ser votado. Acho
fundamental que aprovemos esse projeto, que é uma iniciativa
fantástica para a preservação das nossas nascentes, para a
tranqüilidade dos nossos produtores, principalmente dos pequenos, o
público-alvo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Inicialmente quero
cumprimentá-lo e dizer que não é novidade para quem o acompanha
nesta Casa que V. Exa. tem sido um Deputado atuante, que
acompanha todos os projetos votados nesta Casa. Isso é
fundamental. Fruto disso é o aprofundamento das matérias e dos
debates, o que faz com que as questões que extrapolam e requerem
uma ação nossa junto ao Poder Executivo, junto aos outros Poderes
constituídos, acabem se viabilizando.

Quero acrescentar, na linha de raciocínio do Deputado Antônio
Carlos Arantes, que isso não vai resolver tudo. Concordo com V. Exa,
porque uma iniciativa dessa natureza não pode ter o condão de
resolver os problemas de preservação ambiental, que são inúmeros.
Isso é um desafio enorme. A questão do meio ambiente deve envolver
o esforço de todos os cidadãos. Nós, que somos produtores rurais,
precisamos que a sociedade compreenda melhor o nosso papel. V.
Exa. sabe bem da luta de um produtor rural. Digo que é preciso que a
sociedade compreenda, porque somos vistos como os vilões da
história. Às vezes, o produtor rural é tratado como verdadeiro bandido
por aqueles que não conhecem nada da atividade rural, não têm a
menor familiaridade com a luta que é produzir alimento, trabalhar o
solo e fazer isso com grande perícia. Com o preço do adubo hoje, é
uma verdadeira luta estabelecer uma relação custo-benefício positiva,
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ter um lucrinho no final para cuidar da família. A prova disso é que,
enquanto no passado o produtor rural era o fazendeiro - as pessoas
enchiam a boca para falar deles, eram considerados os ricos, os
privilegiados -, hoje é um assalariado, com dificuldades para dar
estudo a seus filhos, para cuidar das necessidades básicas. Aqui me
refiro a milhares de pequenos, de médios produtores, que são a
grande maioria em Minas Gerais. São raríssimas as
megapropriedades, a não ser o caso de grandes empresas, que vão
adquirindo terras por razões fiscais.

Quem trabalha a terra e mora na fazenda luta para conseguir as
mínimas condições de sobrevivência. Volto à questão ambiental: o
pequeno produtor e o microprodutor são tratados como vilões. O
Congresso Nacional e esta Casa elaboram muitas leis que são
necessárias. Mas, ao elaborarem as leis, impõe-se ao microprodutor e
ao pequeno produtor que resolvam tudo aquilo, porque devem ser os
guardiães da natureza. Eles, de fato, são os guardiães da natureza,
mas precisam fazer isso com os próprios recursos, que não existem.
Por exemplo, uma pequena propriedade que possua 20ha, 30ha ou
50ha de terras e duas ou três pequenas nascentes de água precisa
ser preservada. A lei é clara. O pequeno produtor tem de preservar as
nascentes. Para isso, precisa cercá-la, e não simplesmente dizer que
não cortará árvores. Deve cercar e conservar bem-fechada toda a
área, além da reserva legal. Se um microprodutor rural não tem
dinheiro suficiente para tratar de sua família, como será o guardião da
natureza utilizando os próprios recursos? Chegará um momento em
que não conseguirá fazer isso. Aí será tratado como criminoso, como
bandido.

Outro problema grave é a erosão. O produtor rural prepara o solo,
mas um processo de erosão é causado pelas chuvas, por exemplo.
Aí, mais uma vez, será tratado como bandido. Esse programa terá a
possibilidade de representar uma ação concreta, por meio do Bolsa
Verde. O governo terá meios legais para entrar com uma ação
governamental amparando o pequeno produtor não apenas na
preservação de uma nascente e na recuperação de uma erosão, mas
também oferecendo mudas, insumos, enfim, estrutura para que ele
conserve e melhore o meio ambiente, já que é o seu guardião natural.
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Os investimentos poderão ser em parceria, não serão totais, porque
ele deverá entrar com mão-de-obra, etc. Nesse aspecto, somos a
favor da aprovação do projeto. Além dessa aprovação - concordo mais
uma vez com V. Exa. -, precisamos de outras ações e devemos
fiscalizar a aplicação dos recursos, a fim de que sejam bem-utilizados.
Nessa linha, haveremos de nos entender não só nesta Assembléia,
mas também com o governo, a fim de que o projeto beneficie a
sociedade, não ao produtor, porque ele não fará cercas para separar
pastos. Ele deverá utilizar os recursos para preservar o meio
ambiente, conservar a natureza. Poderemos chegar a um
entendimento. Deputado Antônio Júlio, agradeço novamente esse
aparte e parabenizo V. Exa.

O Deputado Antônio Júlio - Acompanhei pouco esse projeto. Tenho
de reconhecer esse grande equívoco, porque não conseguimos
acompanhar a tramitação dessa matéria. Como o projeto estava na
Comissão de Meio Ambiente, eu estava alerta, porque, como seria
discutido lá, eu gostaria de participar das discussões. Mas ele veio
diretamente para o Plenário. Deputado Domingos Sávio, votar isso
aqui e nada é a mesma coisa.

Gostaria que pudéssemos suspender esta reunião para fazermos
uma análise dos resultados práticos desse projeto. Deputado Roberto
Carvalho, um momento, desejo esclarecer essa dúvida, porque quero
que esse projeto funcione. Não sou contra ele, mas como está aqui,
sabem quando isso será regulamentado? Não tenho errado em
minhas projeções. Isso nunca será regulamentado. Quando se propõe
que os créditos daquele que está preservando possam quitar dívidas
tributárias, sabem em que dia a Secretaria de Fazenda aceitará isso?
Nunca. Entendo isso, porque mexer na questão tributária, no caixa do
Estado é complicado. A proposta original é muito mais interessante
que o substitutivo, que diz: “Os benefícios financeiros de que tratam
essa lei serão concedidos anualmente na forma de auxílio pecuniário,
nas condições em que dispuser o regulamento”. Sabem quando isso
será regulamentado?
  Nunca. Sabem quando o produtor rural colocará a mão nesse
dinheiro? Nunca. Deputado Roberto Carvalho, estou dizendo isso pela
minha experiência e pela minha luta. Tudo o que elaboramos e
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necessita ser regulamentado, principalmente em relação ao setor
financeiro, podemos esquecer.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
o projeto permaneceu na comissão por mais de seis meses.
Reiteradas vezes, solicitei que a Comissão o votasse. Ele foi aprovado
em 1º turno, e a Comissão perdeu o prazo. Pessoalmente, mais de 10,
20 ou 30 vezes solicitei ao Presidente que a Comissão procedesse à
sua análise, para que fosse votado em 2º turno. Então, essa questão
relativa à Comissão não procede. O Deputado Antônio Carlos Arantes
participou de um seminário quase internacional que realizamos nesta
Casa para discutir o projeto, que está sendo copiado por outros
Estados, como o Amazonas. Vieram até aqui a representante da
Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas e o representante da ANA.
O debate, de altíssimo nível, foi promovido pela nossa Comissão de
Meio Ambiente, para que pudéssemos votar o projeto em 2º turno,
além de contarmos com todo esse enriquecimento. Vários projetos
foram aprovados. V. Exa. se mostra extremamente pessimista.
Quando, em 1993, aprovamos o Pró-Cachaça, ele dizia que não seria
regulamentado. Quando apresento um projeto, corro atrás, até que
vire realidade. O Pró-Cachaça foi regulamentado, apesar de muitos
terem dito que o Governador Hélio Garcia não o sancionaria. Diziam
que o regulamento não seria feito, mas ele foi regulamentado,
transformou a realidade do setor da cachaça no Estado e serviu de
exemplo para o País.

Na realidade, V. Exa. está tratando alguns pontos de forma
separada, o que não corresponde à realidade. Vários itens podem
transformar-se em apoio pecuniário ao produtor, em espécie, mas têm
de ser regulamentados. Já discutimos isso na presença do Igam e do
IEF, com a participação do Deputado Antônio Carlos Arantes. O
regulamento já está em discussão a partir das reuniões que
realizamos. Esse projeto é seríissimo. A discussão torna-se
importantíssima quando V. Exa. expõe os pontos, mas tem-se de
estudar o projeto e levantar com profundidade os seus elementos,
para que se possa falar com verdade.

O Deputado Antônio Júlio - Não estou falando mentira. Estou lendo
o projeto e analisando o que está escrito. Não estou inventando nada.
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O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Mas parte-se da
premissa de que o projeto não será regulamentado. Ele será
regulamentado. Temos de partir da premissa de que os órgãos
ambientais, tanto os da sociedade civil, quanto os do governo do
Estado, participaram de várias reuniões - o Igam, o IEF, a Secretaria
do Meio Ambiente e todo o sistema, e também o Deputado Antônio
Carlos Arantes. Se o projeto for regulamentado, todas as suas dúvidas
acabarão. Essas premissas não correspondem à realidade. Não estou
dizendo que sejam mentiras. Trata-se de dúvidas que não
correspondem à realidade. O projeto não tem a pretensão de ser uma
panacéia, pois nada é, já que a questão ambiental é mundial e
depende de ações, no mundo inteiro, das pessoas, do governo e de
todas as instituições. Este projeto pretende ser uma semente de
contribuição, pois trata da questão ambiental a partir da ótica do
produtor rural.

Deputado Antônio Júlio, os produtores rurais e a Faemg estiveram
presentes na discussão do projeto. Os pequenos produtores também
estiveram e contribuíram com o projeto. As soluções apresentadas
pela Faemg foram incorporadas. Gostaria de contar com o apoio de V.
Exa., para que nós, tão logo aprovemos esse projeto em 2º turno,
possamos acompanhar a sua regulamentação, para que se
transforme em realidade, pois, como V. Exa. bem disse, ele é sério e
parte de uma outra visão ambiental, que não é a da fiscalização e do
controle, mas do incentivo e do olhar ao pequeno produtor rural. Ele
tem de ser estendido a todos os produtores rurais. Tenho certeza de
que quanto mais V. Exa. se debruçar sobre o projeto mais irá defendê-
lo.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado, a proposta inicial é
interessante, mas, quando o substitutivo foi apresentado, a forma
estava equivocada.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, essa matéria deveria ter
passado pela Comissão de Fiscalização Financeira, pois mexe com os
tributos do Estado e com a arrecadação. Essa é a discussão que faço,
pois, com certeza, o outro governo que temos - que é a Secretaria de
Fazenda - vai vetar. Eu queria, Deputado Roberto Carvalho, que
fizéssemos uma proposta que realmente fosse aplicável, porque não
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vai ser.
O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre parlamentar,

gostaríamos de entrar na conversa também. As preocupações do
Deputado Antônio Júlio são pertinentes. Entendo que o parlamentar
está efetivamente preocupado com a implementação do projeto, e não
discute o mérito. Entende que o mérito do projeto existe, é real e
precisa, de fato, ser viabilizado. Gostaria de reforçar os argumentos
do Deputado Roberto Carvalho. Podemos até aprofundar a discussão,
considero muito pertinente, mas que caminhemos na direção da
aprovação. Discutimos o suficiente na Comissão de Meio Ambiente e
também num grande seminário aqui, como relatado pelo Deputado
Roberto Carvalho. O reconhecimento da proposta já ultrapassou as
fronteiras de Minas Gerais. Portanto é pertinente a preocupação
orçamentária. É preciso ampliar as fontes de recursos, mas é
necessário também que iniciemos o trabalho, que aprovemos a
matéria. Vamos todos trabalhar de forma coletiva, num esforço para
garantir, junto ao governo do Estado, a viabilização do projeto.

Para encerrar, Deputado, aproveito para comentar rapidamente os
resultados da pesquisa do Ipea divulgada ontem e também da
Fundação Getúlio Vargas, que dão conta da mobilidade social no
Brasil: a redução da pobreza no País, a ampliação da classe média,
numa evidência de que as políticas econômicas do governo Lula estão
efetivamente transformando para melhorar a realidade do povo
brasileiro.

Parabéns, Deputado Antônio Júlio, que sempre aborda questões
muito pertinentes no Plenário. Queremos estar ao seu lado para
ajudar a encaminhar a viabilização de mais recursos para garantir a
efetividade do programa Bolsa Verde.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria de continuar
essa discussão, mas verificamos de plano que não há quórum nem
para discutir. Solicito a V. Exa. o encerramento da reunião, e que, na
parte da tarde, possamos votar esse projeto e fazer uma nova análise
do que vimos no relatório apresentado pelo Deputado Inácio Franco,
apenas para termos consciência do que estaremos votando.
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique)- A Mesa gostaria de
cumprimentar os Deputados André Quintão, Antônio Carlos Arantes e
Gilberto Abramo, aniversariantes. Parabéns! Que Deus os abençoe!

Deputado Antônio Júlio, sabemos da importância deste projeto e
também gostaríamos de participar da discussão, como membro da
Cipe Rio Doce. Reconhecemos a importância da tramitação do projeto
nesta Casa; ele está aqui desde 2007.

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. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/8/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Glauco de Paulo Machado, ocorrido em 2/8/2008, em Itaúna. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
José Cabral, ex-Deputado desta Casa, ocorrido em 5/8/2008, nesta
Capital. (- 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 Partido da Social Democracia Brasileira -

PSDB - por seu 20º aniversário de fundação (Requerimento nº
2.663/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT -
pela conquista do 1º lugar em respeitabilidade entre as empresas de
correios do mundo, em “ ranking” divulgado pela revista "Forbes"
(Requerimento nº 2.667/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Sociedade Mineira de Engenheiros
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Florestais - Smef -, pelos 40 anos de sua fundação. (Requerimento nº
2.689/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Cabo Garcia, o Sargento Campos e o
Soldado 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 (Requerimento nº 2.692/2008, do Deputado Bráulio
Braz);

de congratulações com a Companhia de Gás de Minas Gerais -
Gasmig - pelos 22 anos de sua fundação (Requerimento nº
2.693/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Município de Brasília de Minas pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 2.694/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Montes Claros pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 2.695/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Rio Pardo de Minas pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 2.696/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 53/2007, que
tramita na Câmara dos Deputados e que garante ao servidor de cargo
em comissão de livre nomeação e exoneração direito a aviso prévio,
seguro desemprego e FGTS, entre outros (Requerimento nº
2.705/2008, do Deputado Bráulio Braz);

de congratulações ao Cel. PM Flávio Aparecido Romualdo Aquino
pela posse como comandante da 5ª Região da Polícia Militar de
Uberaba (Requerimento nº 2.707/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de aplauso ao Sr. Paulino Cícero por sua posse como Presidente do
Conselho Administrativo da Associação das Siderúrgicas do Brasil -
Asibras (Requerimento nº 2.708/2008, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2008

Às 14h30min, 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. 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 em que solicita reunião de audiência
pública da Comissão, visando ao amplo debate sobre a normatização
dos serviços prestados pelos “call centers”, a pedido do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações - Sinttel.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - João Leite.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado João
Leite, por indicação da Liderança do BSD) e Gustavo Valadares
(substituindo o Deputado Ruy Muniz, por indicação da Liderança do
DEM), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência
pública, esclarecimentos sobre possíveis danos ambientais
provocados pela poluição resultante das atividades da empresa
Serquip, com sede no Bairro Camargos, nesta Capital. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Cláudio
Junqueira, Presidente da Feam, representando o Sr. Sheley Carneiro
de Souza, Secretário de Estado em exercício de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Evaldo Sabino da Silva, Técnico
Ambiental da Superintendência Central Metropolitana de Meio
Ambiente da Semad; Paulo Freitas, Gerente de Licenciamento,
representando a Sra. Flávia Mourão Pereira do Amaral, Secretária
Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte; Carlos Eduardo
Ferreira Pinto, Promotor de Justiça, representando a Sra. Shyrley
Fenzi Bertão, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente - CAO-MA -; Márcio Mariano da Silva, Presidente da
Associação de Combate aos Poluentes Orgânicos Persistentes e
Consciência à Prevenção Ocupacional; Gilson Almeida Vilela, Diretor
da Serquip-MG; Maurílio José Coelho e Geraldo Carlito, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval
Ângelo (3) em que solicita sejam realizadas visitas à Igreja São
Geraldo, para ouvir denúncias de desvio de conduta policial
apresentadas por moradores dessa comunidade, e à Unidade
Prisional do 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado, para conhecer a
situação de guarda dos policiais detidos no local, ambas em Belo
Horizonte; e seja realizada reunião de audiência pública para debater



235

o direito à moradia e de maneira especial a conquista desse direito por
cerca de 800 famílias da Fazenda Várzea do Moinho, no Município de
Sabará. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Delvito Alves.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 6/8/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Hely
Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 867, 980,
1.493, 1.498, 1.791 e 1.819/2007, 2.110, 2.132, 2.277, 2.329, 2.341,
2.348, 2.349, 2.362, 2.363 e 2.412/2008 (Deputado Hely Tarquínio);
2.367, 2.370, 2.372, 2.377, 2.387, 2.388, 2.389, 2.390, 2.408, 2.409,
2.419, 2.421, 2.422, 2.424 e 2.426/2008 (Deputada Gláucia Brandão).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei nºs 867, 980, 1.493, 1.498, 1.791 e
1.819/2007, 2.110, 2.132, 2.277, 2.329, 2.341, 2.348, 2.349, 2.362,
2.363 e 2.412/2008 (relator: Deputado Hely Tarquínio); 2.367, 2.370,
2.372, 2.377, 2.387, 2.388, 2.389, 2.390, 2.408, 2.409, 2.419, 2.421,
2.422, 2.424 e 2.426/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão).
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, 7 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite - Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2008

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.512
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, combinado com o art. 70, II, da Constituição do
Estado, opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, que
disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
242/2008, publicada no “Diário do Legislativo” de 4/7/2008.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, combinado com
o art. 111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos
examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
O Governador do Estado decidiu vetar o inciso II do § 2º do art. 24

da proposição de lei em epígrafe sob a alegação de que o referido
dispositivo não está em harmonia com a intenção da lei no que se
refere ao cálculo do Prêmio por Produtividade dos servidores do
Poder Executivo.

A proposição em comento disciplina duas formas de concessão do
referido prêmio: uma a ser calculada com base em percentual da
Receita Corrente Líquida, e outra com base na ampliação real da
receita.

O art. 24 da proposição, ao dispor sobre a fórmula de cálculo do
prêmio, prevê que deverá ser considerada a última remuneração do
servidor durante o período de referência, excluídos eventuais e os
atrasados, para o cálculo do prêmio com base na Receita Corrente
Líquida, e o último vencimento do cargo ou da função exercida pelo
servidor no período de referência para o cálculo do prêmio com base
na ampliação real da receita.

Ao determinar a observância da última remuneração do servidor
para o cálculo de uma das formas do prêmio e o último vencimento do
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cargo ou da função para o cálculo da outra, a proposição instituiu um
tratamento diferenciado para os servidores do Poder Executivo.

Conforme alega o Governador, na mensagem que encaminha as
razões do veto, esse tratamento diferenciado não era pretendido,
motivo pelo qual propõe-se, neste momento, equiparar as formas de
cálculo para que, nos dois casos, seja utilizada a última remuneração
do servidor.

Dessa forma, as gratificações e as vantagens inerentes ao cargo ou
à função serão computadas na base de cálculo das duas formas de
cálculo do prêmio, o que beneficiará os servidores que receberem o
prêmio com base na ampliação real da receita.

Entendemos, assim, que o dispositivo vetado contribuirá para o
aperfeiçoamento da proposição de lei em análise e para a igualdade
de tratamento dos servidores.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 18.512.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Fábio Avelar - Ruy

Muniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.377/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.377/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que dá a denominação de Promotor de Justiça Tristão
da Cunha a próprio estadual destinado ao Ministério Público do
Estado, no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.377/2008
Dá denominação a próprio estadual destinado ao Ministério Público

do Estado, localizado no Município de Teófilo Otôni.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Promotor de Justiça Trist ão da Cunha o

edifício destinado ao Ministério Público do Estado, localizado na
Avenida Júlio Rodrigues, s/n°, no Bairro Laerte Lae nder-Marajoara, no
Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 261 a 265/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.671 a 2.675/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios nºs 19
(encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 46/2008) e
20/2008, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar nº 45/2008 - Projetos de Lei nºs 2.676 a 2.680/2008 -
Requerimentos nºs 2.768 a 2.776/2008 - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio e outros - Comunicações: Comunicação do Deputado
Jayro Lessa - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Sargento Rodrigues, Antônio Carlos Arantes, Almir
Paraca, João Leite e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Domingos Sávio e outros; deferimento - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - 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 - Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo



241

Guedes - Pinduca Ferreira - 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 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 261/008*
Belo Horizonte, 8 de agosto 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 Professora Dirce Maria Oliveira à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no
Distrito de Chaveslândia, no Município de Santa Vitória.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória de Dirce Maria de Oliveira, que, além de ter sido destaque
como professora naquela região, foi também Diretora da Escola e do
Departamento de Educação e Cultura da Prefeitura de Santa Vitória,
legalizando, naquela ocasião, várias escolas da zona rural.

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 2.671/2008
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Dá a denominação de Escola Estadual Professora Dirce Maria de
Oliveira à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, no
Município de Santa Vitória.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Dirce Maria de
Oliveira, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio,
localizada no Distrito de Chaveslândia, no Município de Santa Vitória.

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 262/2008*

Belo Horizonte, 8 de agosto 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 Izabel da Silva Maxakali à Escola
Estadual de Ensino Fundamental, localizada na Reserva Indígena
Maxakali - Aldeia Verde, no Município de Ladainha.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória de Izabel da Silva Maxakali, que nasceu na Reserva
Indígena Maxakali e desempenhou o papel de líder, sendo
considerada por todos os Maxakalis uma mulher de pulso forte, de
muita fibra e disposição para defender seu povo, e que sempre esteve
na busca de soluções para os problemas que envolviam a
comunidade indígena.

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 2.672/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Izabel da Silva Maxakali à

Escola Estadual de Ensino Fundamental, no Município de Ladainha.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Izabel da Silva Maxakali,

a Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada na Reserva
Indígena Maxakali – Aldeia Verde, no Município de Ladainha.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 263/2008*

Belo Horizonte, 8 de agosto 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 Professora Maria Aparecida Costa
Resende à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,
localizada no Município de Formiga.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória de Maria Aparecida Costa Resende, que atuou
brilhantemente como docente nas escolas da região, dedicando
grande parte de sua vida à educação, prezando sempre pela ética e
pela honra em seu trabalho.

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 2.673/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria Aparecida

Costa Resende à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio -
EJA, localizada no Município de Formiga.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria
Aparecida Costa de Resende a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Penitenciária de Formiga,
situada na Rua Alto do Pequi, nº 350, Bairro Água Vermelha, no
Município de Formiga.

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.
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“MENSAGEM Nº 264/2008*
Belo Horizonte, 8 de agosto 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
à Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na Fazenda São
Miguel Arcanjo, no Município de Barbacena, a denominação de Escola
Estadual São Miguel Arcanjo.

O projeto encaminhado tem o objetivo de atender pedido formulado
pelo Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental,
que homologou por unanimidade a indicação do nome de Escola
Estadual São Miguel Arcanjo.

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 2.674/2008
Dá a denominação de Escola Estadual São Miguel Arcanjo à Escola

Estadual de Ensino Fundamental, no Município de Barbacena.
Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na

Fazenda São Miguel Arcanjo, no Município de Barbacena, passa a
denominar-se Escola Estadual São Miguel Arcanjo.

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 265/2008*

Belo Horizonte, 8 de agosto de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$765.306,12 (setecentos e
sessenta e cinco mil, trezentos e seis reais e doze centavos) em favor
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
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Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, medida só viável mediante
proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas para atender
despesas de investimentos e outras despesas correntes.

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.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, de julho de 2008.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de
R$765.306,12 (setecentos sessenta e cinco mil trezentos e seis reais
e doze centavos) em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com
investimentos e outras despesas correntes previstas para o exercício
de 2008.

A ação Operacionalização e Apoio ao Processo Judiciário do
Programa de Apoio à Administração Pública será suplementada no
valor de R$765.306,12 (setecentos sessenta e cinco mil trezentos e
seis e doze centavos), para fazer face às despesas de criação,
instalação e estruturação, na comarca de Belo Horizonte, de uma
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em plena
observância às exigências da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)
e as diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (PRONASCI), sendo:

- R$750.000,00 (setecentos cinqüenta mil reais) provenientes do
Convênio MJ Nº 41/2008 que entre si celebram a União, por
intermédio do Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma
do Judiciário e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

- R$15.306,12 (quinze mil trezentos e seis reais e doze centavos),
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referentes à contrapartida, provenientes da anulação parcial de
dotação orçamentária de recursos ordinários recebidos para livre
utilização, da mesma ação.

O Tribunal de Justiça informa que a anulação de dotação da referida
ação não impacta a operacionalização da mesma. (Esta ação não
possui meta física.)

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo abrir crédito suplementar por aporte ao
orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus portestos de
estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 2.675/2008

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotação orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais - TJMG no valor de R$765.306,12 (setecentos e
sessenta e cinco mil, trezentos e seis reais e doze centavos), para
atender despesas de investimentos e outras despesas correntes.

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao disposto no
art. 1º são provenientes de:

I - anulação de dotação orçamentária do TJMG, no valor de
R$15.306,12 (quinze mil, trezentos e seis reais e doze centavos); e

II - Convênio MJ nº 41/2008 que entre si celebram a União, por
intermédio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de
Reforma do Judiciário e o TJMG, tendo como objetivo criar, instalar e
estruturar na Comarca de Belo Horizonte uma Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com plena observância às
exigências da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e as diretrizes
do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania -
PRONASCI, por meio da aquisição de bens e contratação de serviços
no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- 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.
“OFÍCIO Nº 19/2008*

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a V. Exa.,

encaminhando o Ante-Projeto de Lei Complementar que altera a
redação do “caput” do artigo 31 da Lei Complementar nº 102/2008 -
Lei Orgânica do Tribunal de Contas, considerando que o referido
artigo contraria o disposto no parágrafo 5º do artigo 77 da Constituição
Mineira.

Atenciosamente,
Conselheiro Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 46/2008
Altera a redação do “caput” do art. 31 da Lei Complementar nº 102,

de 17 de janeiro de 2008.
Art. 1º - O “caput” do art. 31 da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31 - O Governador do Estado escolherá o Procurador-Geral do

Ministério Público junto ao Tribunal dentre aqueles indicados em lista
tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
nomeará para mandato de dois anos, permitida uma recondução.”.

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificativa: A redação proposta tem por escopo adequar o teor do
“caput” do art. 31 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/08, ao
comando estampado no § 5º do art. 77 da Constituição Mineira,
acrescido por força da Emenda Constitucional nº 69, de 21/12/04.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 20/2008

Do Sr. Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando
cópia das notas taquigráficas da sessão em que essa Corte apreciou
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o processo referente ao Balanço Geral do Estado no exercício de
2007. (- Anexe-se à Mensagem nº 191/2008.)

OFÍCIOS
Do Cel. PM. Dâmocles Freire Júnior, Diretor de Recursos Humanos

da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.540/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho
Campos, solicitando apoio desta Casa para que a cidade de Quartel
Geral continue a pertencer à Comarca de Martinho Campos. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado César Halum, Presidente da União Nacional dos
Legislativos Estaduais, informando a esta Casa a criação da
Comissão de Acompanhamento da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2008 e o nome dos parlamentares que a compõem.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008
Veda o assédio moral no âmbito da administração pública direta e

indireta do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedado o assédio moral no âmbito da administração

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado de Minas
Gerais, que submeta o servidor ou o militar estadual a procedimentos
que impliquem violação de sua dignidade ou, por qualquer forma, que
o sujeitem a condições de trabalho humilhante ou degradante.

Art. 2º - Considera-se assédio moral, para os fins do disposto nesta
lei complementar, 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.

Parágrafo único - Evidencia-se o assédio moral a servidor público ou
a militar quando:
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I - forem-lhe impostas atribuições e atividades incompatíveis com o
cargo, o emprego ou a função que ocupa ou em condições e prazos
inexeqüíveis;

II - for ele designado para exercer funções triviais, em detrimento de
sua formação técnica;

III - forem-lhe tomadas, por outrem, propostas, idéias ou projetos de
sua autoria;

IV - forem-lhe sonegadas informações que sejam necessárias ao
desempenho de suas funções;

V - forem contra ele praticadas ações, gestos ou palavras que
denunciem desprezo ou humilhação, isolando-o de contato com seus
superiores hierárquicos e com outros servidores ou militares,
sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras
atividades somente por meio de terceiros;

VI - forem-lhe dirigidos comentários maliciosos, críticas reiteradas
sem fundamento, ou houver a subestimação de esforços que atinjam
a sua dignidade;

VII - for ele exposto a efeitos físicos ou mentais adversos, em
prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional;

VIII - for cerceado seu direito de livre opinião e manifestação das
idéias.

Art. 3º - Por provocação da parte ofendida ou de oficio, por
autoridade que tiver conhecimento da prática de assédio moral, será
promovida imediata apuração do fato, mediante sindicância ou
processo administrativo.

Parágrafo único - Nenhum servidor poderá sofrer qualquer espécie
de constrangimento ou sanção por ter testemunhado atitudes
definidas neste artigo ou por tê-las relatado.

Art. 4º - O assédio moral praticado pelo agente público ou qualquer
pessoa que exerça função de autoridade nos termos desta lei é
infração grave e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I - advertência, por escrito, nos casos em que não se justifique a
imposição de penalidade mais grave, podendo aquela ser convertida
em freqüência obrigatória e regular a programa de aprimoramento e
comportamento funcional, sem prejuízo do cumprimento da jornada
regular de trabalho pelo infrator, no local em que estiver lotado;
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II - suspensão, em caso de reincidência em falta punida com
advertência, podendo aquela, por conveniência para o serviço, ser
convertida em multa, à razão de 1/2 (metade) do dia trabalhado, sem
prejuízo do cumprimento da jornada regular de trabalho pelo infrator,
no local em que estiver lotado;

III - demissão, em caso de reincidência em falta punida com
suspensão.

Parágrafo único - Na aplicação das penalidades serão considerados:
I - os danos que dela provierem para o servidor ou militar assediado;
II - os danos gerados para o serviço prestado ao usuário pelos

órgãos e entidades da administração direta e indireta;
III - as circunstâncias agravantes;
IV - os antecedentes funcionais do agente responsável pelo assédio.
Art. 5º - Fica assegurado ao servidor acusado da prática de assédio

moral o direito de ampla defesa e contraditório no processo que visa
apurar as acusações que lhe forem imputadas, sob pena de nulidade .

Art. 6º - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
direta e indireta ficam obrigados a tomar medidas necessárias para
prevenir o assédio moral, conforme definido nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo serão adotadas, entre
outras, as seguintes medidas:

I - farão constar, no planejamento e na organização de suas
atividades:

a) a atenção para a autodeterminação do servidor ou militar e a
possibilidade de exercício da responsabilidade funcional e profissional
por ele;

b) a possibilidade de modificação de atribuições, atividades ou
tarefas funcionais;

c) a oportunidade de contato do servidor ou militar com os
superiores hierárquicos e com outros servidores ou militares, com o
fim de facilitar a realização de tarefa individual de trabalho e oferecer-
lhe informação sobre a exigência do serviço e sobre o resultado
esperado;

d) a defesa da dignidade do servidor ou militar;
II - implementarão procedimentos para evitar o trabalho repetitivo,

por meio da diversificação de tarefa, de maneira a proteger o servidor
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ou o militar, em caso de aumento do ritmo de trabalho;
III - oferecerão ao servidor ou militar oportunidades de

desenvolvimento funcional e profissional no serviço, incluindo a
realização de curso de qualificação.

Art. 7º - A receita proveniente das multas impostas e arrecadadas
nos termos do art. 3º desta lei será aplicada exclusivamente em
programas de aprimoramento e formação continuada do servidor.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues - André Quintão
Justificação: O assédio moral, também chamado de humilhação no

trabalho ou terror psicológico, acontece quando se estabelece uma
hierarquia autoritária, que coloca o subordinado em situações
humilhantes.

Trata-se de problema quase clandestino e de difícil diagnóstico, é
bem verdade; ainda assim, se não enfrentado de frente pode levar à
debilidade da saúde de milhares de servidores e militares,
prejudicando seu rendimento. É preciso barrar o abuso de poder dos
superiores hierárquicos, e um dispositivo legal contribuirá para
prevenir o assédio moral no mundo do trabalho, aí se incluindo a
administração pública.

Em nossa cultura competitiva, onde todos procuram vencer a
qualquer custo, urge adotarmos limites legais que preservem a
integridade física e mental dos indivíduos, sob pena de perpetuarmos
essa "guerra invisível" nas relações de trabalho. E para combatermos
de frente o problema do assédio moral nas relações de trabalho, faz-
se necessário tirarmos essa discussão dos consultórios de psicólogos
e tratá-la no universo do trabalho.

Vale ressaltar que o projeto de lei que ora apresentamos foi baseado
na Lei nº 1.163, de 2000, vigente no Município paulista de
Iracemápolis, a primeira do país, de autoria do ex-Vereador José
Renato Alves Pereira, hoje Prefeito daquela cidade, que agora se
torna por isso símbolo do combate ao assédio moral na administração
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pública.
Seguindo, portanto, o exemplo daquele pequeno Município paulista,

e dado o alcance social da proposição que submetemos à apreciação
desta Casa, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovar tal
projeto na administração pública mineira.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.676/2008
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural

Turma da Praça - Assecutup -, com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Cultural Turma da Praça - Assecutup -, com sede no Município de
Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Esportiva e Cultural Turma da Praça -

Assecutup - é uma sociedade de direito privado, de natureza
associativa, sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social,
com atuação em todo o Estado. A Assecutup encontra-se em
funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Por cumprir os requisitos legais para a concessão do título de
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.677/2008
Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Uso da Sacola

Retornável.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado o Programa Estadual de
Incentivo ao Uso da Sacola Retornável.

Parágrafo único - O programa referido no “caput” tem como objetivo
maximizar o uso de sacolas retornáveis para o acondicionamento e
transporte de mercadorias adquiridas nas lojas, supermercados e
outros estabelecimentos comerciais, e constará das seguintes ações:

I - envolvimento de todos os órgãos da administração pública
estadual para que se dê ampla divulgação dos benefícios ao meio
ambiente propiciado pelo uso das sacolas retornáveis;

II - realização de atividades nas escolas públicas e privadas de
ensino fundamental e médio visando esclarecer as vantagens ao meio
ambiente do uso de sacolas retornáveis, bem como apresentar
opções de acondicionamento do lixo doméstico;

III - elaboração, pela Secretaria de Estado da Fazenda, de inscrição
dos estabelecimentos comerciais que se dispuserem a participar do
programa;

IV - incentivo fiscal aos estabelecimentos comerciais que aderirem
ao programa;

V - busca de parcerias entre o poder público e as empresas e
promover parcerias entre empresas, visando a melhor forma de
confecção e distribuição das sacolas retornáveis;

VI - promoção de parcerias entre o poder público estadual e as
prefeituras municipais, buscando seu envolvimento e participação no
programa;

VII - dar incentivo fiscal e crédito às micro e pequenas empresas e
às organizações não governamentais - ONGs- que fabricam e
distribuem sacolas retornáveis, principalmente às que utilizam
materiais não poluentes e de característica degradável.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2008.
Doutor Viana
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Justificação: A destinação final dos resíduos vem cada vez mais
preocupando a sociedade e levando os governos a pensarem e
adotarem soluções que muitas vezes são difíceis, tendo em conta o
volume produzido diariamente e o pouco espaço para a construção de
usinas de compostagem e aterros sanitários.

Outra equação muito difícil de ser resolvida diz respeito à utilização
de materiais que levam séculos para serem absorvidos pela natureza,
como é o caso dos plásticos. O Ministério do Meio Ambiente, em seu
“site” na internet, informa que 1/3 do lixo doméstico é composto de
embalagens que são utilizadas uma única vez.

Essa proliferação de resíduos produzidos nas cidades de todos os
portes tem saturado os aterros sanitários e os lixões, fazendo com que
isso se torne um dos mais graves problemas a ser equacionado pelo
poder público.

Os meios de comunicação falam todos os dias sobre procedimentos
insustentáveis a que vem sendo submetido o planeta. Isso tem
promovido mudanças cada vez mais visíveis, como o aquecimento
global. Por outro lado, tem despertado uma consciência ecológica sem
precedente.

Apesar do aumento dessa consciência ecológica, hábitos altamente
prejudiciais ao meio ambiente, como a utilização de plásticos nas
embalagens e sacolas de supermercado, ficaram tão arraigadas no
quotidiano da cultura consumista que dar volta atrás parece ser uma
tarefa bastante complicada.

Os refrigerantes e cervejas que até a década de 80 eram vendidos
em garrafas retornáveis, hoje são acondicionados em latas e plásticos
tipo “pet”. As sacolas de papel usadas nos armazéns e
supermercados foram totalmente substituídas pelas sacolas de
plásticos, material que leva séculos para se decompor na natureza.
Os embutidos e queijos que antes eram fatiados e embrulhados em
papel manteiga, agora são vendidos em bandejas de isopor envoltas
em plástico. E assim segue uma relação imensa de hábitos modernos
que vão em sentido contrário ao cuidado com o meio ambiente. É
preciso atitude e iniciativa para a mudança desses hábitos tão
arraigados e o Poder Legislativo é uma das principais instâncias para
promovê-las.
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Assim, acreditamos que esta proposição é oportuna ao instituir, no
âmbito do Estado, um programa que tem como objetivo precípuo o
incentivo da utilização da sacola retornável para o acondicionamento e
transporte das compras efetuadas nos supermercados e outros
estabelecimentos comerciais.

Por esse motivo, acreditamos no apoio dos Nobres Parlamentares
desta Casa Legislativa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 436/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.678/2008
Dispõe sobre a publicação gratuita no diário oficial do Estado de

fotografias e dados referentes a pessoas desaparecidas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído no Estado de Minas, o reg ime de gratuidade

de publicação de fotografias ou dados de pessoas desaparecidas no
diário oficial do Estado.

Art. 2° - A publicação de que trata o art. 1º será efetivada de acordo
com regulamentação a ser editada pelo Poder Executivo, que
especificará os critérios gráficos, as normas técnicas de impressão, a
quantidade e periodicidade das publicações.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2008.
Inácio Franco
Justificação: Diante de uma realidade assustadora, o projeto em tela

visa ajudar a localizar pessoas desaparecidas, contribuindo para o
aumento da esperança dos familiares, que verão as fotos dos seus
entes queridos divulgadas e vislumbrarão o aumento das
possibilidades de encontrá-los.

O número de pessoas desaparecidas no Brasil aumenta
consideravelmente a cada ano, sendo que em Minas Gerais os dados
são alarmantes. Segundo o Departamento de Investigações - Divisão
de Pessoa Desaparecida da Polícia Civil do Estado de Minas, em
2006 foram cadastradas 679 pessoas desaparecidas, entre adultos,
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idosos e crianças, sendo 429 pessoas só em Belo Horizonte. Em
2007, o número subiu para 1.201 no Estado, sendo 810 pessoas na
Capital. No presente ano, já foram cadastradas 214 pessoas
desaparecidas em Minas Gerais.

Com a publicação de imagens ou dados dos desaparecidos, haverá
uma congregação de atuações incisivas, possibilitadas pelo Estado e
exercidas pela população, seja mediante denúncias ou apontamentos
sobre possíveis paradeiros. A divulgação certamente colaborará para
reduzir a incerteza vivenciada pelos familiares e trará esperança e
expectativa de retorno do ente querido ou o conhecimento de sua
localização.

O projeto em tela reflete o anseio da Organização das Nações
Unidas - ONU - para a utilização de todos os meios legais na busca de
pessoas desaparecidas.

Esse é um grave problema social, que exige para o seu
enfrentamento não só a firme intervenção do poder público, mas
também a mobilização de toda a sociedade, para a qual este projeto
traz uma importante e eficaz ferramenta.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.679/2008
Institui a isenção da cobrança da Taxa de Policiamento para eventos

esportivos ou culturais sem fins lucrativos e realizados com objetivos
filantrópicos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentos da cobrança da Taxa de Poli ciamento, no

Estado, eventos esportivos e culturais sem fins lucrativos realizados
com objetivos filantrópicos e promovidos por entidades de utilidade
pública estadual.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: Para garantir a segurança em eventos de qualquer

natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas
(congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
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promoções culturais, esportivas e de lazer em geral) é cobrada do
organizador do evento a Taxa de Policiamento.

Taxas como esta dificultam e encarecem a produção de eventos,
especialmente quando são filantrópicos e sem fins lucrativos, pois o
valor pode até inviabilizar sua produção e, em todo caso, diminui a
renda a ser destinada ao beneficiário.

Este projeto tem como objetivo tornar mais viáveis eventos
filantrópicos e sem fins lucrativos, o que gerará inúmeros benefícios
para os cidadãos mineiros.

Acreditando ter a proposição um grande cunho social, espero o
apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 2.680/2008
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para as indústrias do

setor de reciclagem em atividade no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido às empresas destinadas à reciclagem de

vidro, plástico, papel, pneu e metal crédito presumido do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - correspondente ao valor da alíquota
incidente sobre operação promovida por estabelecimento industrial
nas saídas interestaduais e internas dos produtos reciclados.

Art. 2º - Perderá o direito ao tratamento tributário previsto neste
artigo, com a conseqüente restauração da sistemática normal de
apuração do imposto e a imediata devolução aos cofres públicos
estaduais, com juros e correção monetária, de todos os valores não
recolhidos, decorrentes do benefício concedido, o contribuinte que, ao
longo do gozo do benefício, apresentar qualquer irregularidade com
relação ao cumprimento das exigências previstas no art. 5º desta lei.

Art. 3º - Os benefícios fiscais concedidos serão destinados às
empresas em funcionamento ou que vierem se instalar, expandir ou
relocalizar suas instalações em território mineiro.

Art. 4º - Os incentivos fiscais previstos nesta lei vigorarão no período
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compreendido entre a data da publicação do ato concessivo e o último
dia útil do décimo ano subseqüente.

Art. 5º - Os benefícios estabelecidos nesta lei não se aplicam ao
contribuinte que:

I - esteja irregular junto ao Cadastro Geral de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais;

II - esteja inscrito na dívida ativa do Estado do Minas Gerais;
III - seja participante ou tenha sócio que participe de empresa

inscrita na dívida ativa do Estado de Minas Gerais ou que tenha, ou
venha a ter a inscrição cadastral cancelada ou suspensa;

IV - esteja irregular ou inadimplente com parcelamento de débitos
fiscais de que seja beneficiário.

Art. 6º - Os benefícios que trata esta lei dizem respeito, única e
exclusivamente, aos 75% (setenta e cinco por cento) do ICMS
pertinente ao Estado, excluindo-se a cota parte de 25% (vinte e cinco
por cento) dos Municípios.

Art. 7º - Não serão enquadrados projetos de empresas consideradas
inadimplentes perante o Fisco Municipal, Estadual ou Federal ou que
tenham como administradores ou controladores pessoa física ou
jurídica nas mesmas condições.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A reciclagem é o reaproveitamento de materiais

beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Muitos
materiais podem ser reciclados, e os exemplos mais comuns são o
papel, o vidro, o metal e o plástico. As maiores vantagens da
reciclagem são a minimização da utilização de fontes naturais, muitas
vezes não renováveis; e da quantidade de resíduos que necessita de
tratamento final, como aterramento, ou incineração.

Essa questão é, sem dúvida, de grande interesse para a população,
que vive com o problema de excesso de resíduos produzido pelas
grandes cidades. Os resultados da reciclagem são expressivos tanto
no campo ambiental, quanto no econômico e social.

No aspecto econômico, a reciclagem contribui para a utilização mais
racional dos recursos naturais e a reposição daqueles recursos



259

passíveis de reaproveitamento.
No âmbito social, a reciclagem não só proporciona melhor qualidade

de vida para as pessoas, por meio das melhorias ambientais, como
também gera muitos postos de trabalho e rendimento para pessoas
das camadas mais pobres.

Diante do exposto, julgo tais empresas estratégicas e merecedoras
de tal incentivo por parte do Estado. E, para isso, conto com a
anuência dos nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.768/2008, do Deputado Almir Paraca, em que pleiteia seja

solicitado ao Ministro do Desenvolvimento Agrário que interceda junto
à Cemig para que essa empresa acate a ordem de prioridade das
regiões atendidas pelo programa Territórios da Cidadania para a
execução do programa Luz para Todos no Estado. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 2.769/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Unimontes pelo
desempenho, divulgado pelo MEC por meio do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep-, nos cursos
de Agronomia e Zootecnia (Janaúba), Educação Física (Januária) e
Enfermagem, Medicina, Educação Física, Odontologia e Serviço
Social (Montes Claros), que obtiveram conceitos máximos ( 4 ou 5 ) .

Nº 2.770/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Faculdade de Ciências
Aplicadas Santo Agostinho de Montes Claros pela nota 4 obtida na
avaliação feita pelo Inep, no curso de Serviço Social. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 2.771/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a
construção de um anel rodoviário ligando a Rodovia MG-329 à
Rodovia BR-120, passando por fora do centro urbano do Município de
Ponte Nova. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.772/2008, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Antônio Castello
Branco, Presidente da Usiminas, pelos serviços prestados.

Nº 2.773/2008, do Deputado Vanderlei Jangrossi, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sesc pelos relevantes
serviços prestados à comunidade. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

Nº 2.774/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da reunião
realizada em 27/3/2008, no Município de Timóteo, ao Juiz de Direito e
à Promotoria de Justiça da Comarca de Timóteo, com vistas à
formação de convicção no julgamento do indiciado pelo homicídio
cometido contra a menor Fernanda Tamara Silva Rosa, em
12/12/2007.

Nº 2.775/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a Fetaemg pela
realização da 3ª Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais -
Agriminas - e pelos bons resultados das atividades desenvolvidas pela
entidade no primeiro semestre.

Nº 2.776/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que
menciona pela ação que culminou na prisão de Tiago Rodrigo Martins
da Silva, integrante da mais ousada e bem articulada quadrilha do
País, no Bairro Aparecida, nesta Capital.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio e outros.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Jayro

Lessa.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com muita alegria, a visita
dos alunos do Colégio Santa Marcelina, das Irmãs Marcelinas. É uma
alegria recebê-los. Tenham todos uma boa estada na nossa
Assembléia.

A Presidência, com muita alegria, também anuncia que hoje é o
aniversário do colega e ex-Presidente desta Casa Deputado Antônio
Júlio.
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A Presidência, com profundo sentimento cristão, comunica aos
colegas o falecimento da mãe da Deputada Maria Lúcia Mendonça.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, queremos também cumprimentar os alunos da 8ª série do
Colégio Santa Marcelina, que nos visitam nesta tarde. Agradecemos a
presença de todos os alunos e do corpo docente.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, gostaria de iniciar meu
pronunciamento nesta tarde fazendo a leitura de um trecho da
Constituição da República, a Constituição coragem. (- Lê:)

“O homem é o problema da sociedade brasileira: sem salário,
analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto sem cidadania. A
Constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o
País. Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com
o homem. Graficamente testemunha a primazia do homem, que foi
escrita para o homem, que o homem é seu fim e sua esperança. É a
Constituição cidadã.”

Fazemos a leitura desse pequeno trecho, Sr. Presidente, que é o
preâmbulo da Constituição da República, assinada pelo constituinte
Dr. Ulysses Guimarães, para agora iniciar efetivamente nosso
pronunciamento. Estamos, Sr. Presidente, diante de uma situação que
exige uma interpretação da Constituição da República da forma como
a mensagem foi encaminhada. Aqui o Dr. Ulysses Guimarães, que
assina o preâmbulo da Constituição da República de 1988, nos traz
uma mensagem muito forte, muito significativa, dizendo que a nossa
organização, enquanto Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, tem
um único objetivo: o homem. O homem é o nosso fim e é a ele que
temos que assistir. Por isso nós, muitas vezes, como parlamentares,
quebramos a nossa cabeça com o intuito de buscar soluções, às
vezes difíceis, mas não impossíveis. Apresentamos, Sr. Presidente,
juntamente com o Deputado Ademir Lucas, o Projeto de Lei nº
1.759/2007, cujo objetivo maior é dar o mínimo de segurança jurídica
aos agentes de segurança penitenciários do nosso Estado,
especialmente os contratados. Estamos vivendo uma situação, Sr.
Presidente, que certamente nenhum de nós que tivesse o Sr. Lázaro
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Bernardes da Silva como parente gostaria de vivenciar. Esse senhor,
ilustres companheiros Deputados Doutor Viana, João Leite e José
Henrique, com 76 anos de idade, 27 de contrato, foi demitido da
Subsecretaria de Administração Penitenciária. Essa é a situação do
Sr. Lázaro Bernardes da Silva. Ele completou essa idade no dia
12/7/2008 e, como presente de aniversário, pasmem, senhoras e
senhores, recebeu a demissão, o rompimento do contrato. Esse
contrato dos agentes de segurança penitenciários é draconiano e
maquiavélico. Então, aos 76 anos de idade, com 27 anos de contrato
renovado ano a ano, foi demitido. Quando se vê essa demissão,
parece que o preâmbulo da Constituição da República não foi
lembrado. Não lembraram que o fim é o homem, a quem temos de
atingir, especialmente no que diz respeito à dignidade da pessoa
humana. Como podemos falar nesse princípio se uma pessoa com um
contrato de 27 anos de trabalho é demitida? Ele não recebia biênio,
qüinqüênio, férias anuais, 13º salário, ou seja, estava completamente
desamparado. Diferentemente disso, Deputado Eros Biondini,
acontece no setor privado, pois o próprio Estado, por meio dos seus
poderes e órgãos, como o Ministério Público do Trabalho e a Justiça
do Trabalho, pune rigorosamente quando o setor privado demite um
servidor no regime celetista. A ele têm de ser dados 13º salário, férias,
com 1/3 pago, todo ano, FGTS, contribuição de INSS que conta para
a aposentadoria. No caso do Sr. Lázaro, nada disso foi reconhecido.
E, senhoras e senhores, não o foi pelo próprio Estado, aquele mesmo
que pune veementemente o setor privado.

Então, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que nos assiste
pela TV Assembléia, nossos visitantes, ocupamos a tribuna nesta
tarde para fazer um apelo ao Governador Aécio Neves, ao nosso
Vice-Governador, Prof. Antônio Anastasia, ao ilustre Secretário Danilo
de Castro, que são políticos e têm sensibilidade humana. Se
dependermos dos técnicos da Seplag, com certeza o projeto não
conseguirá avançar no que é necessário. Apresentamos o Projeto de
Lei nº 1.759, de autoria minha e do Deputado Ademir Lucas, porque
ele tem o mesmo foco, objetivo e texto do Projeto de Lei
Complementar nº 27, que aprovamos, de iniciativa do Governador,
transformado na Lei Complementar nº 100, que deu segurança
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jurídica às professoras e às serviçais da educação, que viviam sob a
mesma égide de contrato, sob as mesmas cláusulas dos chamados
designados da educação. Esse projeto tem o mesmo conteúdo.
Deputado Doutor Viana, Presidente desta reunião, fizemos aqui uma
leitura da Lei Complementar nº 100. Trata-se do mesmo texto do
nosso projeto. Foi por inspiração dessa lei complementar que este
Deputado e o Deputado Ademir Lucas tivemos a iniciativa de
apresentar o Projeto de Lei nº 1.759. Ainda apresentamos uma
emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 27. Naquele momento, a
Liderança do Governo, por intermédio do nosso companheiro
Deputado Mauri Torres, solicitou-nos que fizéssemos a retirada da
emenda, pois o governo precisava aprovar o projeto na forma em que
se encontrava. Atendemos à solicitação do Líder do Governo; todavia,
agora solicitamos ao Deputado Mauri Torres, que se encontra na ante-
sala deste Plenário, que leve ao Governador essa nossa grande
preocupação quanto a esse grave problema social. Afinal há 9 mil
Agentes de Segurança Penitenciária contratados, da mesma forma
como ocorria com a educação. Disse ao Governador Aécio Neves, da
tribuna e em reunião da Comissão de Justiça, da qual também sou
membro efetivo, que um determinado jornalista do Rio de Janeiro,
numa tentativa de criticar nosso Governador e de levar algumas linhas
negativas para a grande mídia, perguntou a este Deputado se o
Projeto de Lei Complementar nº 27 não era um trem da alegria. Mais
que de imediato, respondi: “Querido jornalista, não se trata de um trem
da alegria, mas de um trem da esperança, porque não podemos ficar
presos ao texto frio e tecnocrata de alguns dispositivos da lei, porque
a lei vive em função do homem, e não o homem em função da lei”.
Naquele momento, defendíamos veementemente que o Projeto de Lei
Complementar nº 27, de autoria do Governador do Estado, tinha de
ser aprovado porque não poderíamos permitir que cerca de 100 mil
servidoras da educação - professoras, profissionais das secretarias e
da área de limpeza das escolas estaduais -, mães, senhoras com
cerca de 50, 55, 60 anos de idade, chefes de famílias que precisavam
de seus salários para custear o orçamento doméstico, ficassem com
uma mão na frente e outra atrás. Esse era o nosso espírito quando
apoiamos o projeto de iniciativa do Governador. E agora, com esse
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mesmo espírito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apelamos ao
Governador Aécio Neves e ao nosso Vice-Governador Anastasia para
que tenham a mesma sensibilidade humana em reconhecer que o
nosso projeto, o Projeto de Lei nº 1.759/2007, de autoria deste
Deputado e do Deputado Ademir Lucas, tem o mesmo objetivo. Tal
projeto não mudou uma vírgula, não inovou nada em relação ao
Projeto de Lei Complementar nº 27: o texto é o mesmo. Em nosso
Projeto de Lei nº 1.759/2007, art. 1º, consta: “Art. 1º - Considera-se,
desde o início da contratação, como designação para o exercício de
função pública, na forma do art. 10, § 1º, “a”, da Lei nº 10.254, de
20/7/90, a celebração de contrato para prestação de serviços de
Agente de Segurança Penitenciária e de Agente de Segurança
Socioeducativo.”.

No inciso I do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, fruto do
Projeto de Lei Complementar nº 27, de autoria do Governador, consta:
“I - a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e não
alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.”. No inciso IV
observa-se: “de que trata a alínea “a” do §1º do art. 10 da Lei nº
10.254, de 1990, admitidos até 16/12/98, desde a data do ingresso.”.

Portanto, apesar de constarem aqui algumas palavras alteradas, o
conteúdo e o objetivo são os mesmos. Queremos para o projeto dos
Agentes de Segurança Penitenciária o mesmo que já aprovamos
nesta Casa, nas Comissões de Justiça, de Fiscalização Financeira e
de Administração Pública.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, agradeço-lhe o aparte, ao mesmo tempo em que o
parabenizo pelo pronunciamento. Não há como negar essa situação,
até mesmo porque a classe dos Agentes Penitenciários tem-nos
procurado. Tenho certeza de que eles têm procurado não só este
Deputado e V. Exa., mas também os demais parlamentares, para
reclamar seus direitos, pedir socorro. Isso acontece sobretudo com
aqueles que, conforme ressaltado por V. Exa., têm muito tempo de
serviço e hoje estão na iminência de ficar desamparados. Estou certo
de que o Governador Aécio Neves, considerando-se sua
sensibilidade, já está agindo para resolver essa causa. Acredito que
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em breve as demandas e os anseios dessa classe serão satisfeitos.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar os alunos da 8ª série do
Colégio Santa Marcelina, que estão aqui na companhia da Irmã Lucieli
e da Profa. Aparecida. Adriana, minha esposa, é professora de
Educação Física nesse colégio. Há muito tempo a Comissão de
Participação Popular aguarda a visita desses alunos aqui à
Assembléia Legislativa. No Colégio Santa Marcelina a educação é
muito voltada para a cidadania, haja vista a prova que temos agora do
interesse dos alunos, dos professores e da diretoria. Por isso, quero
cumprimentá-los, ao mesmo tempo em que saúdo V. Exa. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte do ilustre
Deputado Eros Biondini.

Sr. Presidente, para finalizar, já que o meu tempo está-se
esgotando, ressalto que vamos passar essa questão às mãos do Líder
do Governo, Deputado Mauri Torres, a fim de que nos ajude nessa
negociação com o governo. É óbvio que, nessa empreitada, contamos
com a sensibilidade de cada Deputado desta Casa, porque a causa
que ora defendemos é justa, séria. Não podemos deixar que um
servidor receba um tratamento enquanto outro que se encontra na
mesma situação receba tratamento diferenciado. Não podemos
permitir que mais senhoras e senhores, a exemplo do Sr. Lázaro
Bernardes da Silva, sejam demitidos depois de 27 anos de contrato.
Esse é o apelo que fazemos ao Governador Aécio Neves e ao Vice-
Governador Antonio Anastasia. Da tribuna desta Casa, fica, então,
registrado o nosso apelo. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, alunos do Colégio Santa Marcelina, telespectadores da
TV Assembléia. Na semana passada, aprovamos um projeto muito
importante para o produtor rural, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho. Desde o primeiro momento fiz questão de acompanhar
todos os passos desse projeto, denominado Bolsa Verde. Trata-se de
uma forma de recompensar, por meio de uma compensação
financeira, o produtor rural que preserve o meio ambiente, as
nascentes. Para tanto, há R$1.800.000,00 no Orçamento do Estado,
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além de 10% do Fhidro, destinados a viabilizar o Projeto Bolsa Verde.
Em Minas Gerais são 600 mil propriedades. Portanto, na realidade, os
recursos ainda são insuficientes, mas essa é a forma de se legitimar
um projeto interessante e ao mesmo tempo viabilizar a consecução de
novos recursos no Orçamento. O governo Aécio Neves, por meio de
seus assessores e Secretários, e contando com a ajuda de Deputados
Estaduais, poderá tornar viável um projeto que visa à preservação
ambiental com compensação ao produtor rural. O Projeto Bolsa Verde
serve de modelo para o Brasil. Amanhã o Ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, receberá a Confederação Nacional da Agricultura. Na
oportunidade, a reserva legal será tema de discussão. O que é
reserva legal? Sou produtor rural e também estou muito ligado às
questões ambientais. Faço a defesa veemente de que, onde não há
árvore, principalmente próximo a nascentes ou nas margens dos rios,
é preciso plantar e preservar. As árvores que estão em pé precisam
ser preservadas sem cortes. Isso é legal, correto e deve ser cuidado
com carinho pelo produtor rural. Não achamos correto que o governo
imponha leis que abranjam 20% da área produtiva do produtor rural e
os transformem em área de preservação ambiental, pois é um local
onde se produzem alimentos para o cidadão brasileiro, os quais faltam
para muitos brasileiros e para cidadãos do mundo todo. Uma lei
dessas inibirá o produtor de produzir em 20% de sua área, sem ter
nenhuma compensação financeira. É preciso discutir muito sobre a
reserva legal dentro da propriedade produtiva. É preciso preservar até
muito mais do que os 20% da área verde do País. Pode-se preservar
30, 40, 50%, o máximo possível nos locais que são impróprios a uma
agricultura de alta tecnologia e produtividade, porque não podemos
abrir mão desse bem tão importante. O produtor rural, além dessa
legislação ambiental que o deixa engessado, tem problemas sérios de
segurança. Hoje muitos produtores são assaltados e até assassinados
em suas fazendas. São humilhados, porque hoje morar no campo não
é mais sinônimo de tranqüilidade. Roubar o produtor rural é muito
mais fácil que roubar um supermercado ou uma pequena lotérica em
qualquer cidade. Esta é uma grande preocupação. A cada dia, mais o
produtor rural está ficando sem renda para tocar a sua atividade e dar
dignidade a sua família, para oferecer condições para que seu filho
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estude em uma faculdade, para pagar uma escola particular. O
produtor rural a cada dia perde sua capacidade financeira e transfere
as suas terras. O pior de tudo é que grande parte dessas terras está
sendo transferida até para empresas internacionais; são fundos de
pensão de outros países que compram as nossas terras ou as
arrendam por muitos e muitos anos, deixando ali o produtor sem
condição de continuar a produzir. Essa situação muito nos preocupa.
Não tenham dúvida de que este ano será talvez pior ainda para a
classe produtora, porque os insumos fertilizantes subiram acima de
100%. No ano passado, plantamos uma safra comprando fertilizantes
na faixa de R$800,00 a tonelada, mas neste ano já está a R$1.600,00,
R$1.700,00, e algumas fórmulas até passando de R$2.000,00. Os
nossos produtos não acompanham o aumento dos insumos. Uma
saca de milho está a R$22,00 e não paga mais o custo de produção.
O café é a maior economia agrícola de Minas Gerais e também do
Brasil; gera hoje mais de 350 mil empregos. Em Minas Gerais, o café
tem um peso fantástico na geração de renda, de emprego e na
economia do Estado. A safra hoje está sendo colhida e vendida com
custos acima do valor pelo qual estamos conseguindo vender. Isso
significa que o custo de produção está elevado e o produtor
continuará tendo prejuízo e ficando descapitalizado. A cultura do café
é bianual. No ano que vem, a situação será pior ainda, porque, se
quisermos manter as nossas lavouras, teremos de adubá-las e colocar
ali os insumos básicos. No ano que vem, a safra será muito baixa. No
caso, mais uma vez, continuaremos essa escalada morro abaixo,
perdendo renda. E o produtor transferirá as suas terras e os seus
bens. Nós, da Comissão de Agropecuária - o Deputado Chico Uejo,
que é de São Gotardo, está aqui presente e sabe das dificuldades do
produtor -, precisamos fazer a nossa parte e ajudar a cobrar do
governo federal soluções para os produtores. Não conheço nenhum
país do mundo em que o produtor rural conseguiu sobreviver sem
subsídios e apoio econômico para que ele tivesse tranqüilidade, com o
seguro renda. Ele produz porque o povo precisa alimentar-se, mas,
muitas vezes, ele paga para produzir e, a cada dia, fica mais asfixiado
e sofrido. Essa é uma grande preocupação.

Vejo-nos caminhando de forma acelerada para o empobrecimento, o
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que não é bom para o nosso Brasil. Mas também devemos falar de
coisas positivas. Nestas duas semanas rodamos muito pela nossa
região e tivemos a satisfação de ter a parceria do Governador Aécio
Neves. Junto à Cohab, inauguramos casas em Botelhos, Pratápolis,
além de telecentros em Botelhos, Palmeiral, Cabo Verde e na minha
Jacuí. Várias pontes também foram inauguradas. Estamos vendo
obras para todo lado, estradas sendo recuperadas e asfaltadas,
projetistas fazendo novas rodovias. Enfim, o momento é muito positivo
e gera emprego e desenvolvimento na nossa região. Nunca se fez
tanta obra no nosso Estado como agora, pelo governo federal e,
logicamente, muito mais pelo governo estadual. Estão recuperando
rodovias e construindo o trevo da cidade de Pratápolis, reivindicação
antiga. Lutamos durante todo o tempo em que estamos aqui na
Assembléia para que isso se efetivassse. O trevo já causou a morte
de várias pessoas, mas hoje estamos vendo sua recuperação, graças
a Deus. A rodovia ficará muito boa. Podemos falar também sobre
ações importantes do governo federal, como é o caso da BR-265, que
liga São Sebastião do Paraíso à minha cidade de Jacuí, Bom Jesus
da Penha, Alpinópolis e Ilicínea. Essa obra é fantástica porque será
um eixo de desenvolvimento que ligará o Norte de São Paulo,
passando pela região de Batatais, saindo em São Sebastião do
Paraíso, vindo em direção à cidade de Alpinópolis e depois à de Boa
Esperança, Lavras, até a BR-381, a Fernão Dias. O governo federal
tem feito o seu trabalho, há recursos do Orçamento viabilizados
também pelo Deputado Federal Carlos Melles, que, desde 2000, no
governo Fernando Henrique, conseguiu avanços para essa rodovia.
Podemos dizer que naquele mandato ela avançou 60km, e, agora, os
outros 160km serão concluídos no governo Lula. Isso é muito
importante. Aproveitamos para agradecer ao governo federal.

Temos outras obras importantes da iniciativa privada, com recursos
do Sistema S. Juntamente à Fiemg, viabilizamos a implantação do
Senai em São Sebastião do Paraíso. As obras estão bastante
avançadas, houve parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara de
Vereadores e a associação comercial. O nosso Senai atenderá toda a
nossa região, isso é muito importante porque falta hoje mão-de-obra
qualificada. E a forma que vemos para qualificar a nossa juventude
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também é por meio do Senai.
Ainda posso dizer que há uma obra muito maior que essa: a

construção do Sesc em São Sebastião do Paraíso. Faço um
agradecimento especial ao Dr. Robinson, do Sesc da Rua
Tupinambás, em Belo Horizonte, ao Dr. Renato Rossi e ao Eng.
Carlos. Todos tiveram papel fundamental na construção do Sesc em
São Sebastião do Paraíso. A obra está a mil por hora, uma maravilha,
e será muito importante para alavancar o desenvolvimento da nossa
região. Digo sempre que, com a construção do Sesc, é como se a
cidade acertasse na loteria.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Gostaria de cumprimentar o
nobre Deputado Antônio Carlos Arantes pelo excelente trabalho
desempenhado aqui. Concordamos com o conjunto da sua fala,
particularmente quando V. Exa se refere ao Sesc. Conheço o Dr.
Robinson, acompanho há muitos anos a implantação do Sesc na
minha querida Paracatu e sei da importância dessa conquista para
toda a cidade.

Gostaria também de fazer a defesa não apenas do Sesc, mas de
todo o Sistema S, que permanentemente vem sendo atacado, até por
desconhecimento. Existem muitas pessoas que criticam e combatem
o Sistema S e querem tirar recursos desse sistema, sem conhecer os
benefícios e os dividendos que este proporciona à comunidade,
particularmente o Sesc, uma das unidades que o compõem.

Parabéns pela conquista. Vamos cerrar fileiras junto ao nobre
Deputado, em defesa do Sistema S e das atividades do Sesc. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado. Fico feliz quando V.
Exa., que conhece e vive a prática do dia-a-dia do Sesc na cidade de
Paracatu, faz um depoimento importante como esse. Hoje vemos,
com felicidade, o grande avanço do Sesc. Isso só acontece -
Deputado Almir Paraca, tenho certeza de que V. Exa. concorda
comigo - pela competência da gestão do Sesc-MG, uma vez que ele é
deficitário nos outros Estados por causa dos problemas que tem tido.
Mas, em Minas Gerais, ele é superavitário. Aliás, quando vamos até o
Sesc para conversar e ver como se trabalha, também vemos o quanto
se economiza cada real. Economiza-se de tudo, com qualidade e
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perfeição. Eles realmente sabem o que é importante para o
desenvolvimento. Por isso, quando se bombardeia o Sistema S, é
porque as pessoas não conhecem a importância do Sistema.

Vemos hoje, no Senai e no Sebrae, tantos e tantos produtores
sendo formados na minha região, por isso é fundamental, num
momento em que o País precisa de mão-de-obra qualificada e
especializada, a participação do Sesc.

Para encerrar, gostaria de voltar à questão das rodovias. A PPP da
MG-050 realmente é um projeto inovador e interessante, visto que ela
melhorou, e muito, as condições da MG-050, por meio da parceria
público-privada com a empresa em Nascente das Gerais, que faz um
trabalho brilhante. Aliás, tudo o que foi previsto tem sido executado
com qualidade e rapidez. No entanto a nossa grande preocupação é
que o tráfego nessa rodovia aumentou muito, e não era o que estava
previsto inicialmente. Dessa forma, hoje existem mais carros e
caminhões, dada a alta performance da siderurgia. Esse “boom”
aumentou a quantidade de caminhões, principalmente de carvão,
oriundos do Paraguai, do Mato Grosso do Sul e de Góias, que passam
por essa rodovia. Não é carvão falsificado não, ouviu pessoal! A
verdade é que o trânsito aumentou muito e está ficando difícil rodar
nessa rodovia.

Aliado a isso, as pessoas também reclamam do custo dos pedágios.
Portanto precisamos avaliar essas questões, mas antes faz-se
necessário que o governo antecipe investimentos. Temos recursos
para isso e precisamos avaliar melhor esse projeto da PPP e ampliar
os investimentos o mais rápido possível. Isso porque eu pude
presenciar, não no momento exato em que aconteceu o fato mas
depois de poucos minutos, dois acidentes graves. Existem curvas
perigosíssimas que ainda não sofreram as interferências necessárias.

Portanto, para encerrar Sr. Presidente, precisamos que seja feita
uma reavaliação na PPP da MG-050, a fim de analisarmos uma forma
de fazer com que as pessoas que passam, muitas e muitas vezes, nos
pedágios, tenham uma compensação por isso. Também precisamos
avaliar a oportunidade de se fazerem investimentos mais elevados,
que dêem maiores condições de tráfego às pessoas, para que elas
não corram tanto risco, conforme tem acontecido. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
novamente gostaria de me pronunciar trazendo à baila a questão do
programa Luz para Todos. Daqui para frente, abordarei essa questão
em todo pronunciamento, porque não podemos deixar que o atraso
nesse programa, fundamental para interiorizar o desenvolvimento,
permaneça.

O calendário faz com que o programa esteja interrompido há mais
de um ano. As regiões mais empobrecidas de Minas Gerais são
aquelas que tiveram menor atendimento até o presente momento.

Queremos recuperar esse atraso; queremos que se faça justiça e
que se articule, como pactuado, a atuação do Luz para Todos,
principalmente nas áreas mineiras contempladas também por um
outro programa federal: Territórios da Cidadania.

Estamos acompanhando o edital de concorrência pública que a
Cemig finalmente lançou para contratar as empresas que farão as 55
mil ligações do último contrato. Queremos que esse processo seja
acelerado e que a comunidade possa acompanhá-lo bem de perto e
garantir o benefício da ligação elétrica no meio rural, que é
fundamental para garantir também a produção, evitar o êxodo rural e
interiorizar o desenvolvimento.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Inicialmente, agradeço o
aparte ao Deputado Almir Paraca, aproveitando para cumprimentá-lo
por levantar essa questão tão importante para todos nós, mineiros.
Tenho certeza de que, com as últimas licitações e contratações,
poderemos solucionar todos esses problemas.

Mas quero também, Sr. Presidente e Deputado Almir Paraca, fazer
uma referência ao dia de ontem, 11 de agosto, quando comemoramos
o Dia do Advogado. Queremos que se registre nesta Casa a
referência a esse dia tão importante e ao trabalho que todos esses
homens e mulheres, advogados e advogadas, prestam para a
consolidação de um país mais justo. Assim, nesta oportunidade,
queremos cumprimentar todos eles, por meio de sua entidade, a OAB,
tão importante e tão bem presidida pelo Prof. Raimundo e pelo Diretor
Joel, encaminhando a todos os advogados o nosso abraço e
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reconhecimento pelo trabalho prestado. Muito obrigado.
O Deputado Almir Paraca - Somos nós que agradecemos ao

Deputado Fábio Avelar.
Retomando a palavra, gostaríamos de trazer a público, neste

instante, um manifesto à Nação, da Federação Nacional dos
Jornalistas - Fenaj. Sabemos que o assunto está em curso há quatro
anos, nos tribunais desde então, e agora a Fenaj promove uma ampla
campanha em defesa da formação e regulamentação profissional dos
jornalistas. Sabemos também da importância da imprensa para a
democracia, e queremos reafirmar a nossa defesa, com a Fenaj, de
que a qualificação e a capacitação dos profissionais da imprensa, dos
jornalistas, é componente decisivo e fundamental para garantir-se um
jornalismo sério, imparcial, isento, plural - múltiplo - e, certamente,
pautado pela ética. Passo à leitura do manifesto à Nação da Fenaj,
intitulado “Em defesa do jornalismo, da sociedade e da democracia no
Brasil". (- Lê:)

“A sociedade brasileira está ameaçada numa de suas mais
expressivas conquistas: o direito à informação independente e plural,
condição indispensável para a verdadeira democracia. O Supremo
Tribunal Federal - STF - está prestes a julgar o Recurso Extraordinário
no 511961, que, se aprovado, vai desregulamentar a profissão de
jornalista, porque elimina um dos seus pilares: a obrigatoriedade do
diploma em curso superior de jornalismo para o seu exercício. Vai
tornar possível que qualquer pessoa, mesmo a que não tenha
concluído nem o ensino fundamental, exerça as atividades
jornalísticas.

A exigência da formação superior é uma conquista histórica dos
jornalistas e da sociedade, que modificou profundamente a qualidade
do jornalismo brasileiro. Depois de 70 anos da regulamentação da
profissão e mais de 40 anos de criação dos cursos de Jornalismo,
derrubar esse requisito à prática profissional significará retrocesso a
um tempo em que o acesso ao exercício do jornalismo dependia de
relações de apadrinhamentos e interesses outros que não o do real
compromisso com a função social da mídia.

É direito da sociedade receber informação apurada por profissionais
com formação teórica, técnica e ética, capacitados a exercer um
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jornalismo que efetivamente dê visibilidade pública aos fatos, debates,
versões e opiniões contemporâneas. Os brasileiros merecem um
jornalista que seja, de fato e de direito, profissional, que esteja em
constante aperfeiçoamento e que assuma responsabilidades no
cumprimento de seu papel social.

É falacioso o argumento de que a obrigatoriedade do diploma
ameaça as liberdades de expressão e de imprensa, como apregoam
os que tentam derrubá-la. A profissão regulamentada não é
impedimento para que pessoas - especialistas, notáveis ou anônimos
- se expressem por meio dos veículos de comunicação. O exercício
profissional do jornalismo é, na verdade, a garantia de que a
diversidade de pensamento e opinião presentes na sociedade esteja
também presente na mídia.

A manutenção da exigência de formação de nível superior específica
para o exercício da profissão, portanto, representa um avanço no
difícil equilíbrio entre interesses privados e o direito da sociedade à
informação livre, plural e democrática. Não apenas a categoria dos
jornalistas, mas toda a Nação perderá se o poder de decidir quem
pode ou não exercer a profissão no País ficar nas mãos desses
interesses particulares. Os brasileiros e, neste momento específico, os
Ministros do STF não podem permitir que se volte a um período
obscuro em que existiam donos absolutos e algozes das consciências
dos jornalistas e, por conseqüência, de todos os cidadãos!”. Assinam
a Federação Nacional dos Jornalistas - Fenaj - e os sindicatos de
jornalistas de todo o Brasil.

Sr. Presidente, queremos convidar os nobres pares para que
assinem um abaixo-assinado que está circulando na Casa em apoio à
regulamentação e à defesa que a Fenaj faz da profissão dos
jornalistas.

Por último, Sr. Presidente, gostaríamos de trazer alguns dados a
respeito do ProUni, programa que vem democratizando o acesso à
universidade, ao Ensino Superior no Brasil, criado pelo governo Lula,
em 2004, e instituído no início de 2005. Por meio de alguns incentivos
fiscais, as instituições privadas de ensino superior garantem bolsas
integrais e parciais a milhares de jovens de baixa renda - a renda “per
capita” familiar máxima é de três salários mínimos para selecionar e
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fazer o recorte do público-alvo do ProUni. É um programa também
que conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, o
que dá transparência e segurança ao processo. Em todo o Brasil - em
Minas Gerais, de maneira muito especial, pois há quase 10 mil
bolsistas do ProUni em nosso Estado -, os candidatos são
selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio
- Enem -, conjugando-se, desse modo, inclusão social, oportunidades,
qualidade e mérito dos estudantes com os melhores desempenhos
acadêmicos. O ProUni oferece também ações conjuntas de incentivo
à permanência dos estudantes nas instituições. Associado ao ProUni,
os alunos que concorrem às bolsas parciais têm no Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - Fies - a
oportunidade de complementar o financiamento da bolsa, alcançando
100% de financiamento ou a bolsa integral, garantindo que a
mensalidade seja plenamente coberta na articulação com os dois
programas - ProUni e Fies.

Desde o início, em 2005, até a seleção efetuada no início deste ano,
cerca de 385 mil estudantes foram contemplados pelo ProUni, sendo
270 mil com bolsas integrais. Os dois programas, ProUni e Fies,
compõem, como muitas outras ações, o Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE - e têm ampliado, efetivamente, as oportunidades
para milhares de jovens no Brasil. Esses programas, essas ações,
têm expandido as oportunidades, democratizando, assim, o acesso ao
ensino superior para a nossa juventude.

O Programa Universidade para Todos, somado à expansão das
universidades federais e ao Programa de Apoio ao Plano de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Reuni -,
ampliam significativamente o número de vagas na educação superior.
Associado ainda a esse esforço, a rede do Cefet praticamente
quadruplicou nesses últimos anos, em todo o Brasil, unindo, assim,
ensino e formação técnica de excelente qualidade. Como se sabe, a
maioria das unidades do Cefet já oferece cursos superiores de
tecnologia. Portanto o esforço do governo federal em relação à
expansão da educação tem melhorado significativamente o acesso ao
ensino público superior. Sabemos que essa mesma oferta tem-se
ampliado em todos os estágios, desde o ensino básico, fundamental,
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ao ensino médio. Portanto, daqui para a frente, é preciso melhorar a
qualidade da educação, a qualidade do ensino ofertado.

Há pouco, contamos com a visita dos alunos do Colégio Santa
Marcelina. Um dado importante apresentado aqui é o índice de
aprovação dos alunos desse Colégio no Enem. Pode-se constatar que
a rede privada, na sua grande maioria, oferece um ensino de melhor
qualidade. As pesquisas, os levantamentos internacionais feitos
periodicamente, principalmente pela ONU, revelam uma estatística
desfavorável para o Brasil. De acordo com as pesquisas, os nossos
alunos, seja de escolas públicas, seja de escolas privadas, não
obtiveram uma boa classificação em relação aos alunos de outros
países do mundo. Esse é um “ranking” desfavorável para o Brasil, e
precisamos melhorar a qualidade da educação, principalmente da
pública, a fim de consolidar todo o esforço de desenvolvimento, pois,
como sabemos, desenvolvimento de fato, efetivo e profundo,
consegue-se a partir de uma educação de qualidade. Muito obrigado.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, cidadãos e cidadãs que nos
acompanham no Plenário da Assembléia Legislativa nesta tarde,
gostaria de compartilhar com esta Casa, Sr. Presidente, que tivemos a
oportunidade, no sábado, de acompanhar no Mineirinho, em Belo
Horizonte, o primeiro Circuito Mineiro de Xadrez Escolar, com a
participação recorde histórica de 1.500 atletas de xadrez de escolas
públicas de Minas Gerais. Esse evento foi histórico. Tenho a alegria
de lembrar que, quando Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes, junto com o Heleno, Subsecretário de Esportes, iniciamos a
prática do xadrez na escola. Por meio dos Centros Públicos de
Promoção do Trabalho, nas oficinas, confeccionávamos os tabuleiros
e as peças. À época, iniciamos o trabalho com 70 escolas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Elas receberam os tabuleiros, as
peças, e a Secretaria, com a Federação Mineira de Xadrez, capacitou
os professores para que pudessem ensinar xadrez aos alunos das
escolas públicas. Para nossa alegria, o trabalho culminou no segundo
maior evento da história do xadrez no Brasil. Anteriormente, realizou-
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se em São Paulo um encontro de aproximadamente 1.700 a 1.800
enxadristas. E agora houve esse encontro do Circuito Mineiro de
Xadrez, que contou com a participação de 1.500 enxadristas. Vale a
pena lembrar o trabalho à época do Presidente da Federação Mineira
de Xadrez, Estevão Bakô, e da Luciana Sepúlveda, Diretora dessa
Federação, a qual é uma lutadora. Nós, da Assembléia Legislativa,
sempre nos lembraremos, especialmente nas revisões do PPAG,
daqueles que estiveram aqui para defender, no projeto estruturador do
esporte, essa ação, xadrez na Escola. A Diretora Luciana Sepúlveda
foi muito combativa. Quero lembrar também o nosso árbitro de xadrez,
Júlio Lapertosa, que é tão importante nessa luta para que nossas
crianças e nossos adolescentes tenham acesso ao xadrez. É
importante salientar a realização desse evento no sábado, na quadra
do Mineirinho, que contou com 1.500 enxadristas, com tabuleiros de
xadrez, com árbitros, e o silêncio foi total. Esse esporte é diferenciado.
Todos os atletas estavam concentrados. A exigência do jogo é
concentração para que o atleta possa dar-se bem na competição.
Algumas histórias nos emocionaram. Cito a de um estudante de
escola do interior de Minas Gerais que foi a cavalo até sua cidade,
pois no dia não havia transporte escolar, para pegar o ônibus e
participar do evento em Belo Horizonte. Lembro também a
manifestação de vários estudantes de Minas Gerais. O jornal “Estado
de Minas” traz algumas manifestações de vários estudantes mineiros,
como a de Iago Augusto Faria, de 10 anos, morador de Conceição do
Rio Verde, no Sul de Minas. Ele estava animado para dar o xeque-
mate no adversário. Ele é aluno da 5ª série da Escola Estadual Dom
Oto Mota. Iago disse que aprendeu a jogar xadrez há dois anos e se
entusiasmou: “É muito bom para melhorar o raciocínio e aprender
matemática”.

Então, Deputado André Quintão, quero compartilhar com V. Exa.
essa alegria. A cada ano, quase que solitários na Comissão de
Participação Popular, lutamos para manter o xadrez na escola. Isso
vem acontecendo desde 2003, e vemos a vitória dos nossos alunos
da escola pública. Talvez Venda Nova seja o lugar mais especial,
onde há o maior número de jogadores de xadrez de escolas públicas.
Os nossos professores das escolas estaduais estão realizando um
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trabalho maravilhoso. E aqui está a manifestação de uma das alunas,
Taís Larissa Gomes, de 14 anos, 8ª série da Escola Estadual
Armando Ziller, do Bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova. Ela
conta que, com a prática regular do xadrez, seu rendimento foi melhor
em todas as matérias. Ela diz que suas notas estão muito boas,
comprovando a importância do xadrez para melhorar o raciocínio e a
inteligência. Então o reconhecimento por parte dos pais do
desempenho dos filhos na escola e o reconhecimento dos próprios
alunos, bem como seu melhor desempenho na escola, são
gratificantes. Portanto ficamos muito felizes.

Tive oportunidade de estar no Mineirinho, no sábado, vendo o
sucesso do xadrez em Minas Gerais. Nosso Estado já nos deu um
campeão nacional de xadrez, oriundo de uma escola estadual. Isso é
uma alegria para todos nós, uma alegria para a Assembléia
Legislativa, que vem fazendo da revisão do Plano Plurianual uma
maneira de intervir. E nesse caso a Assembléia tem intervindo,
tornando uma política pública numa arma, num instrumento poderoso,
num aliado dos estudantes das nossas escolas públicas. Quero fazer
esta homenagem a todos que estão envolvidos, à Secretaria de
Educação, aos professores da rede pública. Ontem me encontrei com
um dos professores de xadrez das nossas escolas públicas. Pude
acompanhar sua alegria ao ver o clube de Venda Nova, formado por
diversas escolas, indo tão bem nos circuitos de xadrez. Neste ano
ainda teremos mais uma competição em Minas Gerais, com a
presença dos nossos estudantes de escolas públicas. Essa é uma
grande vitória da Federação Mineira de Xadrez, uma vitória das
pessoas que acreditam nisso. Tenho de agradecer ao Governador
Aécio Neves, que, interessado, liberou os recursos para que
acontecesse esse Circuito Mineiro de Xadrez, no Mineirinho. Quero
relembrar os Deputados que teremos a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental. Vale a pena lutarmos para que seja mantido o
xadrez na Escola no programa estruturador do esporte. Ele é
fundamental, e tem atendido não somente a região metropolitana, que
foi o início, uma vez que muitos Municípios estavam representados no
Circuito Mineiro de Xadrez. Então teremos, na revisão do Plano
Plurianual, a oportunidade de continuar mantendo essa ação tão
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importante para as nossas escolas. Vale ressaltar ainda que, no
Circuito Mineiro de Xadrez, a presença da Secretaria de Educação, na
pessoa da Subsecretária Raquel, acompanhando e vendo o sucesso
que tem sido o xadrez na Escola, é muito importante. Essa foi uma
grande oportunidade para nossos jovens, participar desse esporte que
contribui tanto para a melhoria das nossas crianças e dos nossos
adolescentes nas escolas. Foi interessante acompanhar as crianças
de 7, 8, 10 anos, praticando esportes, jogando o xadrez. Elas estão
tendo a oportunidade de melhorar o raciocínio, a inteligência e, como
bem disse o nosso jovenzinho Iago, de Conceição do Rio Verde,
melhorar as notas na escola.

Sr. Presidente, queria encerrar meu pronunciamento para dar
oportunidade ao Deputado André Quintão de fazer uma manifestação.
Mas gostaria, nesta tarde, de registrar o avanço do xadrez em Minas
Gerais, especialmente dentro da escola pública. Não tenho dúvidas de
que a melhoria do rendimento das nossas crianças e adolescentes
das escolas estaduais de Minas Gerais se deve ao xadrez na escola.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, inicialmente gostaria de agradecer a gentileza do
Deputado João Leite em ceder parte dos seus minutos para que este
Deputado pudesse fazer aqui uma grave denúncia, um grave alerta.
Mas antes gostaria, Deputado João Leite, de cumprimentar V. Exa. e
sua assessoria, o Heleno, pelo empenho em todas as discussões
públicas sobre o Plano Plurianual e também nas revisões desse
PPAG, em relação sobretudo à área de esportes, com várias ações,
projetos estruturadores, recursos ampliados com a participação de V.
Exa. e de todas essas entidades que confiam e acreditam no trabalho
realizado pela Assembléia.

Venho aqui, mais uma vez, infelizmente para fazer uma denúncia e
um alerta grave, Deputado Carlin Moura. No dia 10 de agosto,
domingo, por volta das 19 horas, no Município de São João das
Missões, no Norte de Minas Gerais, mais um brutal assassinato de um
indígena xacriabá. Edson Dourado Leite, de aproximadamente 21



279

anos, morador da aldeia Riachão, foi agredido com uma facada no
peito, vindo a falecer no local. Isso ocorreu no último domingo, dia 10
de agosto, no Município de São João das Missões. Segundo Luiz
Dourado, irmão da vítima, líder xacriabá, algumas pessoas estavam
próximas à praça de esportes do Município quando o agressor, sem
que houvesse nenhum tipo de discussão com a vítima, o atingiu com
um golpe de faca. A vítima era casada; deixou uma filha de 10 meses
e a esposa grávida. Lideranças xacriabás afirmam que o crime retrata
o tamanho da discriminação e do preconceito contra os índios. Além
disso, o crime ocorre no momento em que a disputa eleitoral no
Município começa a se acirrar. Tudo indica, e é suspeita das
lideranças xacriabás, que houve motivação política por trás desse
brutal assassinato, que aliás está cercado de uma onda de ameaças e
violências que vêm aumentando constantemente contra o povo
xacriabá na região. Vale lembrar que o povo xacriabá vem travando
uma intensa luta para reaver mais uma parte do seu território. Já em
2007, outros dois indígenas também foram assassinados fora do seu
território. A brutalidade e as razões por que têm ocorrido esses
assassinatos assustam. As lideranças vêm denunciando a situação à
Polícia Militar, ao Ministério Público Federal, à Comissão de Direitos
Humanos, à Polícia Federal e à Funai, mas as medidas efetivamente
ainda precisam ser tomadas.

Lá, em 2007, foi realizada uma audiência pública coordenada pela
Comissão de Segurança Pública desta Assembléia, tão bem presidida
pelo Deputado Sargento Rodrigues, na qual o tema principal foi
violência e discriminação contra o povo xacriabá. Vale registrar que o
assassino de Avelino Nunes de Macedo foi absolvido e está em
liberdade. Essa decisão deixou os indígenas à mercê de toda fúria
antiindígena. O clima na cidade é tenso, e a indignação dos índios é
muito grande.

Venho aqui, Sr. Presidente Deputado João Leite, primeiro, denunciar
mais esse homicídio contra um irmão integrante do povo xacriabá,
manifestar a nossa irrestrita solidariedade a esse povo, em especial
ao companheiro José Nunes de Oliveira, indígena, Prefeito de São
João das Missões. Aproveito para dizer que ele também, Prefeito José
Nunes, e o Cacique Domingos, também há algum tempo, estão
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sofrendo ameaças de morte.
Neste momento em que nos solidarizamos com o povo xacriabá,

solicitamos desta tribuna uma rigorosa apuração do homicídio. Não
podemos conviver, nesta altura da nossa vida democrática, com um
assassinato dessa natureza. É preciso que todo o sistema de
segurança pública, que as Polícias Federal, Civil e Militar rapidamente
apurem e identifiquem responsabilidades. Se a motivação e a
responsabilidade forem de natureza política, que se tomem as devidas
providências para que o pleito eleitoral em São João das Missões,
hoje governada por um indígena, Prefeito José Nunes, transcorra
dentro da normalidade democrática. É preciso garantir todas as
condições para o livre exercício do voto por parte de todos os que
estão alistados eleitoralmente no Município de São João das Missões,
principalmente dando garantias de total segurança para as lideranças,
para aqueles que hoje representam os anseios do povo xacriabá.

Sr. Presidente, na semana passada vim a esta tribuna para dizer
que, há alguns meses, eu denunciava a situação no Centro de
Internação Provisória - Ceip. Infelizmente, na semana passada, mais
um adolescente foi assassinado dentro daquele centro. Então, hoje,
Deputado Eros Biondini, dia 12 de agosto, venho aqui, desta tribuna,
lamentar o assassinato de mais um indígena xacriabá e também
solicitar com veemência a apuração, a punição e a garantia em São
João das Missões do livre exercício democrático de escolha de todos
aqueles que ali habitam, que fazem daquela terra o seu lugar, o seu
berço existencial e cultural, tão importante para a constituição do
Estado brasileiro.

Fica aqui, então, a nossa solidariedade ao povo xacriabá.
Esperamos que as Polícias Federal, Civil, Militar e que o governo de
Minas tomem as devidas providências, assim como o governo federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Esgotada a hora destinada
a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª
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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 2.774/2008, da Comissão de Direitos Humanos,
2.775/2008, da Comissão de Política Agropecuária, e 2.776/2008, 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 da comunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Jayro Lessa - indicando o
Deputado Gustavo Valadares para membro efetivo da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
nº 18.512 e informando sua indicação para membro suplente da
referida Comissão (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Domingos Sávio e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Maçonaria pelo transcurso do Dia do Maçom. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno.

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
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a 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 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2008
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Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.267/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 224/2007; requerimento
do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação do requerimento -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.233/2007; aprovação
na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.268/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.299/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.300/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.523/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.219/2008; aprovação
na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 2.220/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.451/2008; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.452/2008; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.453/2008; encerramento da discussão - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.454/2008; encerramento da
discussão - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
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Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h6min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, quero usar rapidamente este microfone para comunicar
aqui o falecimento de um amigo, ocorrido na tarde deste dia. Ele será
sepultado amanhã, às 11 horas, no Cemitério do Bonfim. Estou-me
referindo a Oswaldo Wenceslau, um dos maiores ictiólogos do Brasil,
profundo conhecedor das nossas bacias e, principalmente, dos
assuntos ligados à piscicultura. Ele tinha também uma coluna sobre
pesca no jornal “O Tempo”. Nos últimos dias, esteve adoentado,
internado, e uma pneumonia acabou por levá-lo à morte. Deixo aqui
esse registro. Tinha por ele uma amizade muito grande. Visitei-o
várias vezes. Foi editor da revista de pesca por mais de 30 anos. Era
também pai de um grande amigo meu, Paulo Ricardo, que também é
um irmão na fé. Deixo aqui esse registro e o sentimento de minha
família. Certamente, posso manifestar, em nome dos meus colegas
Deputados e Deputadas, o sentimento desta Casa pela passagem do
amigo Oswaldo Wenceslau.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º 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 o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Continua
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 2.267/2008
na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 224/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a devolução do valor da
matrícula nos estabelecimentos de ensino superior nas situações em
que especifica. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando o adiamento da
discussão do referido projeto por 5 dias. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.233/2007, do
Deputado Jayro Lessa, que disciplina a inclusão dos dados
referenciais e cadastrais das operadoras de cartões de crédito nos
meios que menciona e dá outras providências. A Comissão de Defesa
do Consumidor 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 1.233/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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
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 2.300/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Engenheiro Navarro o imóvel que especifica. A
Comissão de 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 1.523/2007, do
Deputado Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Capitólio o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.523/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.219/2008, 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
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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 2.219/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.220/2008, 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 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 2.220/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.451/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Teófilo Otoni 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.

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 Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, o meu voto “sim” não foi

computado.
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O Sr. Presidente - Está computado. Votaram apenas 29 Deputados.
Portanto, não há quórum para votação, mas há para a discussão das
demais matérias constantes na pauta. A Presidência torna a votação
sem efeito.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 2.452/ 2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Medina 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.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.453/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araxá o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão  de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1° turno, do projeto de Lei n° 2.454/ 2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Vargem Grande do Rio Pardo de Minas o imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.331/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Central Nossa
Senhora da Assunção, com sede no Município de Barbacena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.331/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora da Assunção,
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
inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
33, alíneas “d“ e “e”, que seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados; e
que na hipótese de sua dissolução ou extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou, na
hipótese de inexistência de instituição com essas características, será
destinado a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.331/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sargento
Rodrigues - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.548/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial Esperança - NAE -,
com sede no Município de Campo Belo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.548/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo Assistencial Esperança, com sede no Município de Campo
Belo, que tem como finalidade precípua a prestação de serviços a
comunidades carentes.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,
culturais e recreativas; combate a fome e a pobreza; oferece
atendimento médico e odontológico; promove a recuperação e a
reintegração de toxicômanos na sociedade; firma convênios com
órgãos públicos e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 2.548/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.551/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
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tela visa declarar de utilidade pública a Associação Pronaos Rosacruz
Savassi Amorc - Pronaos -, 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 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 2.551/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Pronaos Rosacruz Savassi Amorc, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua
promover obras assistenciais, bem como o espírito de
confraternização e compreensão entre os seus associados e a
comunidade local.

Para a consecução de seus objetivos desenvolve ações nas áreas
da assistência social, da educação e da cultura; promove cursos,
seminários e convenções para difundir os seus princípios e ideais.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.551/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.572/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela tem
por objetivo instituir o Dia do Pastor Evangélico.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 28/6/2008, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.572/2008 tem por objetivo instituir o dia 7 de

novembro como Dia do Pastor Evangélico no Estado de Minas Gerais.
A Constituição da República, no inciso VI de seu art. 5º, estabelece

como um dos direitos individuais e coletivos a liberdade religiosa ao
estabelecer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida,
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.

Segundo o jurista José Afonso da Silva (“Curso de Direito
Constitucional Positivo”, 1998, pág. 253), a liberdade religiosa se
segmenta em três partes: a liberdade de crença, que assegura a livre
escolha da religião que se deseja seguir, inclusive o direito de não
acreditar ou seguir nenhuma fé; a liberdade de culto, que compreende
a de expressar-se em casa ou em público quanto às tradições
religiosas, os ritos e todas as manifestações que integram a doutrina
religiosa escolhida; e a liberdade de organização religiosa, faculdade
que se dá aos que professam uma dada religião de se organizar sob a
forma de pessoa jurídica para a realização de atos de natureza civil
em nome de sua fé.

A Constituição veda, no inciso I do art. 19, a todos os entes
federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público.

A conquista constitucional da liberdade de crença evoca a idéia de
tolerância religiosa e a proibição ao Estado de impor ao foro íntimo do
crente uma religião oficial. Reflete a maturidade de um povo, pois
estabelece a convivência harmoniosa entre pessoas de credos
diferentes.

Nesse contexto de liberdade religiosa, a instituição no Estado de um
dia específico em homenagem ao Pastor Evangélico constitui-se em
violação flagrante à Constituição da República, pois esse ente
federativo não pode incentivar ou apoiar um culto específico,
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emprestando-lhe a oficialidade estatal.
Assim, por conter vício de natureza intransponível, a proposição em

análise não deve prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.572/2008.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.600/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos e
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras - Arpa -, com
sede no Município de Capela Nova.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 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 2.600/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação de Artesãos e Pequenos Produtores Rurais da
Comunidade Palmeiras, com sede no Município de Capela Nova.

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 mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 26, que as
atividades de seus Diretores, Conselheiros, instrutores e sócios não
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são remuneradas; e o art. 31 estabelece que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, juridicamente constituída e registrada nos órgãos
competentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.600/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.607/2008
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 o Centro de
Formação Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.607/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Formação Comunitário São Francisco de
Assis, 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 mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no
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parágrafo único do art. 15, que as atividades dos seus Diretores,
Conselheiros e sócios não serão remuneradas; e, no parágrafo único
do art. 29, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres,
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.607/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.608/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública o Abrigo Lar de Jesus, com
sede no Município de Januária.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 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 2.608/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Abrigo Lar de Jesus, com sede no Município de Januária.
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 mencionadas na referida lei, 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 inciso II do art. 4º do seu estatuto
determina que os cargos de direção serão exercidos gratuitamente, e
o art. 39 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente reverterá em benefício da entidade mantenedora ou a
outra instituição legalmente constituída, em funcionamento na
localidade e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, para incluir no art. 1º o
Município sede da entidade, de acordo com a técnica legislativa.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.608/2008 com a Emenda nº 1, nos
termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Lar de Jesus,

com sede no Município de Januária.”.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.613/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.613/2008, do Deputado André Quintão, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de São
João del-Rei.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 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 2.613/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados,
com sede no Município de São João del-Rei.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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 serviço gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 66, que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere ou filantrópica; e o art. 68 dispõe que seus
Diretores e Conselheiros não são remunerados pelo exercício de suas
funções.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.613/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 593/2007

(Novo Parecer, nos Termos do § 3º do Art. 138 do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, o

projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 225/2003, estabelece condição para empresas de
transportes coletivos intermunicipais.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça. Em decorrência de requerimento dessa
Comissão, foi o projeto encaminhado em diligência ao Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.
Atendido o requerimento, essa Comissão concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas opinou pela rejeição do projeto.

Veio a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos lindes de
sua competência, nos termos regimentais.
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O relator emitiu parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em
votação, foi esse parecer rejeitado pela Comissão. Nos termos do § 3º
do art. 138 do Regimento Interno, foi designado novo relator que
passa, então a analisar a matéria.

Fundamentação
O projeto em pauta estabelece que os veículos de serviços de

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros disporão de
aparelho de radiotransmissão ou telefone celular, para ser utilizado
em situação de emergência.

O autor, em sua justificação, alega que o número de acidentes e
assaltos aos ônibus tem aumentado dia a dia.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que as novas
normas relativas à prestação de serviço público só podem ser
dirigidas à formação de novos contratos e às futuras licitações e
respectivos editais. Para corrigir vícios do projeto original, em especial
o mencionado, essa Comissão julgou necessária a apresentação de
substitutivo.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com
fulcro na nota técnica decorrente da diligência ao DER-MG e em
outras considerações, opinou pela rejeição do projeto.

De acordo com dados da referida nota técnica, o quantitativo de
acidentes e assaltos em relação ao de viagens intermunicipais
corresponde a um percentual inexpressivo. Não há finalidade nem
razoabilidade em editar uma lei dispondo sobre fatos que
praticamente não ocorrem e tornando obrigatória a instalação de
aparelhos para serem utilizados em uma raríssima eventualidade.
Ninguém reclamou da não-existência desses aparelhos até hoje, de
acordo com registros; logo eles são desnecessários; não existe
demanda da sociedade por eles. Se, entretanto, ocorrer e houver essa
necessidade de comunicação, não é também razoável supor que não
haja disponibilidade de um mero aparelho celular.

Finalmente, no âmbito estrito de competência desta Comissão, nos
termos do art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso VII,
alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão
financeira das proposições, entendemos que a matéria encontra óbice
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à sua tramitação, porque, de acordo com o inciso IV do art. 82 do
Decreto nº 44.603, de 2007, que contém o Regulamento do Serviço
de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano do
Estado de Minas Gerais, o equilíbrio econômico-financeiro do serviço
deve ser mantido. Então, a despesa com esse aparelho de
comunicação será contabilizada na planilha de custos e repassada ao
valor da passagem. Assim, os passageiros pagarão por algo que não
tem nenhuma utilidade prática. A proposta apresenta,
conseqüentemente, uma repercussão financeira negativa para a
sociedade.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

593/2007.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.596/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.596/2007, do Deputado Antônio Júlio, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o
imóvel que especifica.

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

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.596/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Arantina um imóvel com área com 2.000m²,
situado nesse Município, para que ali funcione a Câmara Municipal.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
solicitou informações da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e do Prefeito Municipal de Arantina. Ambos sugeriram
alteração da finalidade do referido bem, que deverá abrigar, além da
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sede do Poder Legislativo, outros órgãos municipais e servir ao
desenvolvimento de atividades sociais. Em decorrência disso, aquela
Comissão apresentou a Emenda nº 1, que incorpora essa alteração e
informa corretamente o cartório onde o imóvel encontra-se registrado.

Com essa finalidade, o projeto de lei em análise continua em
conformidade com o interesse público que deve revestir as ações da
administração pública, pois permanece o atendimento ao interesse da
comunidade.

Ademais, o art. 2º da proposição 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.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
o § 2º de seu art. 105, que estabelece que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Diante dessas considerações, conclui-se que 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, apresentamos a Emenda nº 2, que incorpora as alterações
propostas pela Comissão de Constituição e Justiça e estabelece com
clareza que 50% da área do imóvel será ocupada pela Câmara
Municipal, ficando a parte remanescente para o desenvolvimento de
atividades sociais.

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

1.596/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 2, apresentada a seguir, e
pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Arantina o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois
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mil metros quadrados) e benfeitorias, situado no Município e
registrado sob o nº 7.357, a fls. 228 do Livro 3-G, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se:
I - em torno de 50% (cinqüenta por cento) de sua área, a abrigar a

Câmara Municipal;
II - a área remanescente, ao desenvolvimento de atividades

sociais.".
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.242/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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 do cartão de débito.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição.
Fundamentação

A proposta consignada no projeto de lei em exame é louvável na
medida em que pretende estabelecer uma norma de proteção ao
consumidor. A diferenciação de preços das mercadorias em razão da
forma de pagamento é medida que vem se tornando recorrente nas
relações de consumo. No caso em questão pretende-se proibir que
um estabelecimento comercial se negue a vender determinada
mercadoria ao consumidor que deseje pagar por meio do cartão de
débito automático em conta corrente.

A esse respeito, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei
Federal nº 8.078, de 11/9/90, ao estabelecer as práticas abusivas
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contra o consumidor, prevê em seu art. 39, inciso IX, que “é vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, entre 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”.

Deve-se ponderar que tal operação acarreta custos adicionais para
o comerciante, embora o pagamento com cartão de débito possa ser
considerado um pagamento à vista, uma vez que o valor é debitado
automaticamente na conta do consumidor, o que assegura que há
saldo para a quitação e que o estabelecimento comercial tem a
garantia de que receberá o pagamento. A operação, contudo, envolve
a locação das máquinas, o pagamento das taxas de administração às
operadoras do cartão, além de custos com ligações telefônicas.

Como essa restrição de venda de determinadas mercadorias é um
fato que está prejudicando as relações de consumo, consideramos
necessário buscar uma norma que restabeleça o seu equilíbrio.

Se, de um lado, o comerciante tem o direito ao lucro e à escolha das
formas de pagamento que irá aceitar, de outro é certo que o
consumidor não pode ser lesado ou discriminado ao realizar uma
compra.

Os órgãos de defesa do consumidor dos Estados e dos Municípios
têm se manifestado acerca de questão semelhante envolvendo a
venda com desconto somente para pagamento em cheque ou
dinheiro. 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 afixar em local bem visível quais são as suas
condições.

Em face dessa discussão, a certeza é a de que o consumidor tem,
entre outros, o direito à informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços e sobre as formas de pagamento, e o
comerciante apóia-se em uma relação amparada pela liberdade
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contratual, que envolve uma série de análises e riscos.
A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir o seu parecer,

apresentou uma proposta alternativa à medida prevista no projeto de
lei, de modo a assegurar que o comerciante que pretenda fazer
qualquer restrição à venda de determinados produtos com o cartão de
débito informe de forma clara as suas condições para o recebimento
com cartão de débito. Neste sentido, vale citar que a Lei nº 14.126, de
2001, confere tratamento semelhante para a venda com cheques,
obrigando 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, da
mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça, 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 os princípios da
informação ao consumidor e da igualdade nas relações de consumo.

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

nº 2.242/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.263/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe

altera para Brazópolis a grafia do nome do Município de Brasópolis.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2008, foi a proposição

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno, analisar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.263/2008 tem como escopo estabelecer que o

nome do Município de Brazópolis se grafa com a letra “z”, de modo a
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evitar o emprego, em seu lugar, da consoante “s”.
A Lei nº 843, de 1923, elevou a Villa Braz à categoria de cidade e

modificou seu nome para Brazópolis, grafado com “z”, em
homenagem ao Cel. Francisco Braz Pereira Gomes, pai do Presidente
da República Wenceslau Braz, por sua participação na defesa da
emancipação daquela localidade. Entretanto, a partir da década de
1950, sem que fosse editada outra norma alterando a grafia do nome
da cidade, passou-se a adotar, inclusive nos órgãos públicos
estaduais e federais, a grafia com a consoante “s” (Brasópolis).

O autor da proposição informa que o problema foi agravado com a
publicação, em 1959, da “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros”,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, na qual se
adotou a grafia inadequada, ainda que fundamentada no Anexo I da
Lei nº 1.039, de 1953. E afirma a necessidade de se corrigir o
equívoco por meio de lei estadual, com vistas a resolver
definitivamente tal situação.

De fato, a língua portuguesa apresenta aspectos complexos, a
exemplo da utilização das consoantes “z” e “s”, que o Formulário
Ortográfico de 1943, que contém instruções para a organização do
vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tentou elucidar. Esse
documento, em seu item 39, define que os nomes próprios
personativos, locativos e de qualquer natureza, portugueses ou
aportuguesados, estão sujeitos às mesmas regras estabelecidas para
os nomes comuns.

Em decorrência disso, associando-se o nome do Município ao nome
do Brasil, foi adotada a grafia com “s”. Entretanto, como Brazópolis
deriva do sobrenome Braz, essa grafia não deve ser adotada no caso
em análise.

Nesse contexto, a edição de nova lei definindo a grafia do nome do
Município de Brazópolis é pertinente e atende à necessidade da
administração pública municipal. Entretanto, apresentamos o
Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, para adequar o texto à técnica
legislativa.

Cabe ressaltar, por fim, que a matéria tratada no projeto de lei em
análise se enquadra como competência legislativa do Estado membro,
de acordo com o § 1º do art. 25 da Constituição da República; e, como
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não se encontra relacionada no art. 66 da Carta mineira como de
iniciativa reservada, o processo legislativo pode ser deflagrado por
membro deste Parlamento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.263/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Define a grafia do nome do Município de Brazópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É grafado com “z” o nome do Município de Brazópolis.
Art. 2º - Na redação dos documentos oficiais do Estado, será

adotada a grafia estabelecida por esta lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe
altera dispositivos da Lei no 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre
consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo
e pensionista do Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/4/2008, 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 matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito da
proposição, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende alterar a Lei no 15.025, de 2004,

que dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor
público ativo, inativo e pensionista do Estado e dá outras providências.

A consignação em folha de pagamento de servidor público é o
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desconto efetuado na respectiva folha por imposição legal ou
mandado judicial - consignação compulsória - ou por sua expressa
autorização - consignação facultativa.

Possibilidade atualmente estabelecida no Estado para os servidores
públicos, nos termos da Lei no 15.025, de 2004, a consignação em
folha de pagamento figura também na Lei Federal no 10.820, de
17/12/2003, para os empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT - e para os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral de Previdência Social. Da mesma forma,
no Decreto no 6.368, de 2008, que regulamenta o art. 45 da Lei
Federal no 8.112, de 11/12/90, que dispõe sobre as consignações em
folha de pagamento dos servidores públicos civis, dos aposentados e
pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo da União.

Antes de entrarmos propriamente na análise do conteúdo da
proposição, é importante destacar que, de acordo com dados
extraídos do “site” do Banco Central do Brasil
(http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2005/06/ri200506b3p.pdf),
desde 2004 as operações de crédito com recursos livres para pessoas
físicas vêm aumentando de forma significativa, evidenciando o
crescimento dos créditos com consignação em folha de pagamento.
Ao final do primeiro semestre de 2004, o total de créditos consignados
concedidos por bancos e financeiras, conforme amostra de 13
instituições selecionadas pelo Banco Central, com atuação relevante
nesse mercado, alcançava R$8.700.000.000,00, com aumento de
34% em relação ao saldo de dezembro de 2003. Assinale-se que 87%
do total desses empréstimos eram absorvidos pelo segmento dos
servidores públicos, ao final de junho. A partir da segunda metade de
2004, o crescimento dos empréstimos consignados passou a ser
influenciado por novas estratégias de atuação adotadas em função do
cenário de maior competição no mercado de crédito para pessoas
físicas. Assim, grandes bancos têm estabelecido parcerias com
instituições financeiras de menor porte especializadas nas operações
de crédito consignado. Esses negócios provêm “funding” para as
instituições de menor porte alavancarem suas operações de crédito,
ao mesmo tempo em que permitem às instituições maiores elevar sua
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participação nas operações consignadas, utilizando a especialização e
a estrutura daquelas instituições nesse ramo.

Ainda de acordo com dados do Banco Central, a predominância das
concessões ao segmento dos servidores públicos, atingindo 86% do
total dos empréstimos ao final de maio de 2005, constitui fator
adicional para o crescimento potencial das operações de crédito
consignado. As referidas operações alcançaram R$17.800.000.000,00
em maio de 2005, com expansões de 41,4% no ano e de 120% em 12
meses. Como conseqüência desse desempenho, os empréstimos
consignados passaram a responder por 33% da carteira de crédito
pessoal e por 13% do estoque total de crédito destinado às pessoas
físicas, superando, até mesmo, a carteira de cheque especial.

Se, por um lado, se argumenta que a evolução dos empréstimos
consignados e sua utilização para quitação de dívidas têm incentivado
a redução da inadimplência tanto de débitos bancários como daqueles
contratados fora do sistema financeiro, melhorando, dessa forma, o
perfil de endividamento das famílias, o que, aliado ao menor risco de
inadimplência das operações com consignação, contribui para que a
expansão do crédito ocorra em condições mais favoráveis ao
crescimento sustentado pela demanda interna, por outro lado, duras
críticas têm sido feitas a tais empréstimos, os quais implicariam
drástica redução da renda do servidor público e, conseqüentemente, o
comprometimento da estabilidade financeira de sua família.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.
Em primeiro lugar, pretende-se alterar o § 1o do art. 3o da Lei no

15.025, de modo que a soma das consignações facultativas e
compulsórias em folha de pagamento do servidor ou pensionista,
atualmente limitada a 70% de sua remuneração ou provento,
deduzidas as vantagens variáveis, não exceda 50%.

Propõe, também, o projeto que seja revogado o § 3o do art. 3o da Lei
no 15.025, que determina que cada um dos Poderes, o Ministério
Público e o Tribunal de Contas poderão estabelecer, em regulamento,
limite superior ao estabelecido na lei para consignações facultativas
de seus servidores em favor de órgão, entidade ou fundo públicos. O
objetivo dessa revogação, conforme explicitado pelo autor da
proposição na justificação que acompanha o projeto, é evitar que se
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estabeleça, nessa hipótese, limite superior a 50%.
No que toca a tais dispositivos, entendemos que a diminuição da

margem consignável bem como a revogação que se pretende são
medidas que visam a proteger o servidor público, evitando a drástica
redução de sua renda, o que pode comprometer a estabilidade
financeira de sua família.

Ademais, pretende o projeto que, entre as hipóteses de
descredenciamento ou de suspensão de credenciamento previstas no
art. 7o da Lei no 15.025, seja incluído o não-reconhecimento do direito
à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com a proporcional
redução dos juros e demais acréscimos.

Com efeito, tal medida está em consonância com o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, que, em seu art. 52, § 2o,
assegura “ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou
parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais
acréscimos”, reforçando, portanto, a proteção da remuneração do
servidor.

Por fim, no que toca à proposta de alteração do art. 6o da Lei no

15.025, que pretende que a consignação facultativa seja passível de
ser cancelada a pedido formal do consignado, independentemente da
aquiescência do consignatário, a Comissão de Constituição e Justiça,
amparada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que a
proposta não pode prosperar. Dessa forma, acatamos aqui as razões
aduzidas por essa Comissão.

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

nº 2.311/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo, relator - Célio Moreira - Ivair

Nogueira - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.394/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre formas de
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extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei nº 6.763, de
26/12/75, a Lei nº 13.470, de 17/1/2000, a Lei n° 1 4.062, de
20/11/2001, e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
A proposição pretende alterar o § 4º do art. 24 da Lei nº 14.699, de

2003, constante no capítulo relativo ao Cadastro Informativo de
Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de
Minas Gerais - Cadin-MG. O Cadin-MG, instituído pelo Decreto nº
44.694, de 28/12/2007, contém relação das pessoas físicas e jurídicas
responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas,
inscritas em dívida ativa, com a situação cadastral na condição de
bloqueada, suspensa ou cancelada, ou, ainda, impedidas de contratar
com a administração pública estadual, em decorrência da aplicação
de sanção prevista na legislação de licitações e contratos.

Segundo a mensagem do Governador do Estado a qual encaminha
o projeto a esta Casa, o objetivo da alteração é permitir a inscrição no
Cadin-MG de débitos de pequeno valor, nos quais o custo do
processo judicial para a execução fiscal ficaria superior ao débito a ser
cobrado do contribuinte. A intenção, ainda de acordo com a
mensagem, é favorecer a recuperação desses débitos pelo Tesouro
Estadual.

O dispositivo objeto da modificação trata das hipóteses em que o
devedor será ou permanecerá inscrito no Cadastro. Pelo texto atual, a
inscrição ocorre, caso o débito, cumulativamente, esteja sendo
executado e não esteja sendo contestado judicialmente nem em
situação que permitiria a emissão de certidão de débito tributário
positiva com efeito de negativa. Segundo a alteração proposta,
somente será ou permanecerá inscrito o devedor cujo débito não
esteja sendo contestado judicialmente e, em se tratando de débito de
natureza tributária, que esteja em situação que permitiria a emissão
de certidão de débito tributário positiva.
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Com a mudança pretendida, possibilita-se a inscrição, no Cadastro,
de débitos que não seriam objeto de execução, dado o seu baixo
valor, e que, por esse motivo, dificilmente seriam recuperados. A
medida é, portanto, positiva do ponto de vista das finanças públicas,
uma vez que contribui para o pagamento desses débitos que
isoladamente podem representar pouco, mas que são significativos se
considerados conjuntamente.

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

2.394/2008, no 1º turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.432/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Domingos Sávio, altera a Lei
nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/6/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em apreço modifica a redação de dispositivos constantes

no art. 20 da Lei nº 6.763, que consolida a legislação tributária do
Estado, alterando os limites para a classificação do microprodutor e do
produtor rural de pequeno porte. Segundo o autor do projeto, a
medida tem como objetivo o aperfeiçoamento da legislação tributária e
o esclarecimento de dúvidas relativas à definição dessas categorias
de contribuintes.

O projeto estipula novos limites para a receita bruta que será levada
em conta na classificação do empreendedor rural e contém
disposições mais específicas sobre a saída de leite em estado natural
dos estabelecimentos daqueles produtores.

Não é demais lembrar que o tratamento diferenciado para o
microprodutor e o produtor rural de pequeno porte é uma realidade
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nos mais diversos Estados da Federação, que, muitas vezes,
consolidam em uma única norma as disposições relativas a essas
categorias de contribuintes e aos microempresários, que gozam de
tratamento tributário favorecido, por força do disposto no art. 170, IX, e
no art. 179 da Constituição da República.

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é um tributo instituído pelo
Estado, nos termos do art. 155, II, da Constituição da República.
Compete aos entes federados não apenas o estabelecimento das
alíquotas do tributo como também a concessão de isenções, a
alteração de alíquotas, a modificação de bases de cálculo e a
estipulação das categorias de contribuintes, conforme ocorre no caso
em análise.

É preciso lembrar que, em consonância com o princípio da
legalidade e com o previsto no art. 61, III, da Carta mineira, compete a
esta Casa dispor sobre o sistema tributário estadual, alterando,
quando necessário, a legislação que rege a matéria.

Poder-se-ia argumentar que a proposta enfrenta óbices de natureza
legal em face do disposto do art. 14 da Lei Complementar Federal nº
101, de 4/5/2002, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. Em
conformidade com o dispositivo mencionado, a concessão ou a
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois exercícios seguintes, atendendo ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Além dos parâmetros citados, a proposta, segundo a mencionada
lei, deverá demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da Lei Orçamentária ou estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio de aumento de receita proveniente de
elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

Deve ser levado em conta, entretanto, que as alterações relativas ao
reenquadramento do microprodutor e do produtor rural para fins de
tributação resultarão em incentivo para a ampliação das atividades
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desenvolvidas por esse segmento do mercado, com resultados
positivos para o caixa do Estado.

Não encontramos, portanto, nenhum óbice à tramitação do projeto
nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.432/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.549/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº
2.549/2008 “dispõe sobre medidas preventivas cautelares em favor de
educadores e alunos da rede de ensino fundamental e médio do
Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

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 foi motivada pelos sérios problemas de segurança que

afetam as escolas públicas, em particular pelas situações que
representam risco à integridade dos professores. Assim, prevê a
possibilidade de transferência do professor para outra escola ou seu
afastamento temporário, sem prejuízo financeiro. Por fim, estabelece a
hipótese de transferência do aluno para outro educandário.

Devem-se levar em consideração dois aspectos de natureza jurídica
no exame da proposição em tela. Primeiro: cabe indagar em que
medida a proposição versa sobre questões funcionais, uma vez que
disciplina a gestão de servidores públicos, prevendo hipótese de
afastamento com remuneração e de transferência de servidor. O fato
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de a proposição não obrigar o Poder Executivo a adotar nenhuma das
medidas previstas, mas apenas estabelecer a possibilidade de sua
adoção, não afasta o vício de iniciativa, considerando que somente o
Governador do Estado pode apresentar projeto de lei que verse sobre
servidor público.

O segundo aspecto que se deve considerar refere-se ao fato de
alguns dispositivos do projeto não inovarem a ordem jurídica,
prevendo medidas que já podem ser adotadas pelo Poder Executivo,
como, por exemplo, a mudança de lotação do professor sem prejuízo
financeiro.

Há, contudo, um ponto da proposição que não incorre nos vícios
identificados: a exigência de que, antes da adoção das medidas
funcionais ou disciplinares decorrentes de violência que coloque em
risco a integridade dos professores, sejam ouvidas as entidades
representativas dos docentes. Tal exigência, inexistente na ordem
jurídica pátria, não restringe a discricionariedade do administrador
público, mas lhe impõe levar em consideração as ponderações que
porventura possam fazer as entidades representativas. Por essa
razão, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1,
na certeza de que o profícuo debate a se realizar na comissão de
mérito irá aperfeiçoar a matéria, tendo em vista que o problema que
motiva a apresentação do projeto em exame exige medidas efetivas
por parte do Estado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.549/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a participação de entidades representativas dos

docentes e de pais de alunos de escolas públicas estaduais na
situação que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Serão ouvidas entidades representativas dos docentes e

dos pais de alunos antes da adoção, pela direção das escolas
públicas estaduais, de medidas administrativas e disciplinares em
virtude de violência física ou moral que envolva educadores e
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estudantes dentro da escola.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.588/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 243/2008, 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 Montes Claros o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2008 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 2.588/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Montes Claros um imóvel com área de 2.200m², situado
no lugar denominado Malhada Santos Reis, nesse Município,
registrado sob o nº 43.444, a fls. 269 do Livro 3-AI, no Cartório do 1º
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros.

Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação de
particulares, para a construção de uma unidade escolar, onde
funcionou por vários anos a Escola Estadual Francisco Lopes da
Silva. Em 2007, foi cedido ao Município para funcionamento de
oficinas.

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 inciso I de seu
art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de
interesse público devidamente justificado.
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Assim, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a área a ser
doada se destina a projetos educacionais e sociais, uma vez que a
administração municipal vai instalar no local, além de cursos
profissionalizantes, pré-vestibular gratuito, atividades do Centro de
Referências em Assistência Social e Escoteiros Mirins, uma escola de
educação infantil. Portanto, esses propósitos estão 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.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.588/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.615/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 250/2008, 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 Santo Antônio do
Jacinto o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/7/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.615/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Santo Antônio do Jacinto imóvel com área de 10.000m²,



315

situado no prolongamento da chamada Praça de Minas Gerais, no
Povoado de Santo Antônio, nesse Município, registrado sob o nº
3.228, a fls. 280 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Almenara. O referido bem foi incorporado ao patrimônio
do Estado em 1948 por doação desse ente federativo, para o
funcionamento de uma escola rural.

A matéria deve observar a Constituição mineira, que, no art. 18,
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, impõe, no art. 17,
além da referida autorização, a necessidade de existência de
interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida, pois o parágrafo único do
art. 1º do projeto determina que ele será utilizado para a instalação de
órgãos públicos municipais, possibilitando à administração o
aprimoramento de seus serviços e, conseqüentemente, beneficiando
toda a população.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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 2.615/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.616/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 251/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Uberaba o imóvel



316

que especifica.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/7/2008 e

encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.616/2008 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
reverter ao Município de Uberaba imóvel com área de 7.311,23m²,
situado naquele Município, e registrado sob o nº 46.260, ficha 1, do
Livro 2, no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Uberaba.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 2004 por
doação do Município de Uberaba, para abrigar a nova sede do fórum
daquela comarca.

Conforme esclarece o autor, a reversão solicitada é decorrente da
doação de outro terreno, com condições mais adequadas para a
construção do fórum da comarca.

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 2.616/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.621/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
2.621/2008 institui a “Avaliação Ambiental Estratégica como
instrumento de gestão das políticas públicas no Estado de Minas
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Gerais e dá outras providências”.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2008, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cumpre a este
órgão colegiado examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em epígrafe pretende instituir a Avaliação Ambiental

Estratégica - AAE - como instrumento de gestão de política pública,
com o objetivo de avaliar, preventivamente, a sustentabilidade e os
efeitos ambientais de planos, programas e projetos desenvolvidos
pelo Poder Executivo Estadual.

De acordo com o “Manual de Avaliação Ambiental Estratégica do
Ministério do Meio Ambiente”, a Avaliação Ambiental Estratégica é um
procedimento sistemático e contínuo de avaliação da qualidade do
meio ambiente e das conseqüências ambientais decorrentes de visões
e intenções alternativas de desenvolvimento, incorporadas em
iniciativas tais como a formulação de políticas, planos e programas -
PPP -, de modo a assegurar a integração efetiva dos aspectos
biofísicos, econômicos, sociais e políticos, o mais cedo possível, aos
processos públicos de planejamento e tomada de decisão.

De forma simplificada, a Avaliação Ambiental Estratégica
corresponde a um processo de avaliação ambiental de políticas,
planos e programas que, em geral, se identifica com a aplicação de
procedimentos de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - na fase
inicial e mais estratégica da hierarquia de tomada de decisão
governamental de políticas, planos, programas e projetos individuais.

Apesar de ser cada vez mais utilizada pelo governo central, a
Avaliação Ambiental Estratégica não se encontra prevista de forma
clara na legislação federal de meio ambiente, inclusive na Constituição
da República.

Na Lei Federal nº 6.938, de 1981, um dos instrumentos da Política
Nacional de Meio Ambiente é a “avaliação de impactos ambientais”,
ferramenta que não se confunde com o instrumento da Avaliação
Ambiental Estratégica.
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Como observamos, a Avaliação Ambiental Estratégica está
associada à formulação e ao acompanhamento de políticas públicas,
em um contexto de macroplanejamento.

Já a Avaliação de Impacto Ambiental tem muito mais a ver com o
estudo de impacto ambiental no campo do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades.

Assim, o citado manual não se impõe, a princípio, como obrigatório
na administração pública federal nem constitui norma geral no campo
da legislação concorrente em matéria de meio ambiente.

Não obstante isso, na prática, o governo federal vem incorporando
as recomendações, os conceitos e as diretrizes desse manual em
várias áreas de desenvolvimento social e econômico, a exemplo de
projetos, planos e programas relacionados ao gasoduto Brasil-Bolívia
e de exploração de petróleo.

Diferente, no entanto, é a situação de Minas Gerais. Legalmente, a
Avaliação Ambiental Estratégica foi incorporada expressamente ao
ordenamento jurídico mineiro desde 2003, por meio do Decreto nº
43.372, que cria o Núcleo de Gestão Ambiental - NGA - nas
Secretarias de Estado com assento no Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam.

Consoante o art. 1º desse decreto, tais núcleos têm a finalidade de
promover a inclusão das políticas de proteção do meio ambiente e de
desenvolvimento sustentável do Estado nos planos, programas e
projetos de responsabilidade dessas Secretarias. Entre as atribuições
dos Núcleos de Gestão Ambiental, está a elaboração da Avaliação
Ambiental Estratégica de planos, programas e projetos por meio de
várias medidas, entre as quais destacamos:

a) a identificação de planos, programas e projetos setoriais que
possam causar impacto ambiental e colaborar com o estabelecimento
de medidas de controle a eles inerentes;

b) a identificação das áreas do território estadual que possam ser
afetadas de maneira significativa pelos planos, programas e projetos;

c) a garantia de que a elaboração dos planos, programas e projetos
setoriais leve em conta os objetivos e os aspectos ambientais
relevantes;

d) a identificação de alternativas que possam diminuir os impactos
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ambientais negativos dos planos, programas e projetos;
e) a avaliação contínua dos resultados das Avaliações Ambientais

Estratégicas desenvolvidas em seu âmbito de atuação;
f) a identificação das ações que pode implementar a Secretaria de

Estado a que estiver vinculado o Núcleo de Gestão Ambiental, para
auxiliar a gestão ambiental dos planos, programas e projetos de
outras Pastas.

Diante desse quadro, o projeto de iniciativa parlamentar não
apresenta nenhuma novidade de conteúdo. Isso porque os seus arts.
2º e 3º reproduzem parcialmente as disposições contidas no Decreto
nº 43.372, de 2003. O mesmo se dá com o art. 1º, se examinarmos o
conteúdo do art. 4º desse decreto.

Assim, a única novidade do projeto é formal, ou seja, pretende-se
estabelecer em lei o que já se encontra disciplinado em ato infralegal.
Ao que tudo indica, parece-nos que a intenção é dar mais segurança
jurídica ao instituto da Avaliação Ambiental Estratégica como
mecanismo de planejamento ambiental sustentável das ações a cargo
do poder público.

Constitucionalmente, não vislumbramos, no caso, óbice a que se
cristalize em lei o que se encontra regulado em ato infralegal.

Todavia, como a Avaliação Ambiental Estratégica é uma ferramenta
fundamentalmente técnica, não se mostra razoável fixar o seu
conteúdo em lei, cujo processo de alteração, por via de regra, é
moroso e complexo.

Assim, para ajustar a proposição a essa linha de raciocínio,
apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1, que
propõe a inclusão da Avaliação Ambiental Estratégica, como mais um
instrumento de controle ambiental, na Lei nº 7.772, de 1980, que
dispõe sobre a política estadual de meio ambiente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.621/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que

dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 4º - (...)
§ 3º - Para a consecução dos objetivos previstos neste artigo, fica

instituída a Avaliação Ambiental Estratégica - AAE -, com a finalidade
de avaliar, preventivamente, a sustentabilidade e os efeitos ambientais
de planos, programas e projetos governamentais bem como orientar o
processo de formulação de políticas setoriais como forma de
promoção do desenvolvimento sustentável”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.050/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva 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
Trata o Projeto de Lei nº 2.050/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Pedralva de imóvel com área de 575m², situado na Rua
Dr. Jorge Bacha, 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 implantação do
Programa de Saúde da Família.

Também para resguardar esse interesse, o art. 2º prevê a reversão
do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados
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da data da escritura pública de doação, não lhe for 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 dos 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 nem
acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Diante dessas considerações, não há impedimentos a sua
transformação em lei.

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

2.050/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro.
PROJETO DE LEI Nº 2.050/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município Pedralva 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

Pedralva o imóvel situado na Rua Dr. Jorge Bacha, no Município de
Pedralva, constituído pela área de 575m², registrado sob o nº 6.021, a
fls. 31 do Livro 3-E, no Cartório de Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Pedralva.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação do Programa de Saúde da Família.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, caso não seja, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no
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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°
2.390/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.390/2008, de autoria do Deput ado Eros

Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Mineira de
Empresas de Turismo Rural - Ametur -, 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° 2.390/2008
Declara de utilidade pública a Associação  Mineira de Empresas de

Turismo Rural - Ametur -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mineira de

Empresas de Turismo Rural - Ametur -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.409/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.409/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Centro de Educação e
Desenvolvimento Sustentável do Cerrado - Cedesc -, com sede no
Município de Paracatu, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.409/2008

Declara de utilidade pública o Centro de Educação e
Desenvolvimento Sustentável do Cerrado - Cedesc -, com sede no
Município de Paracatu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação e

Desenvolvimento Sustentável do Cerrado - Cedesc -, com sede no
Município de Paracatu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.421/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.421/2008, de autoria do Deput ado Inácio
Franco, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores da Vereda e Região - Aprover -, com sede
no Município de Unaí, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.421/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores da Vereda e Região - Aprover -, 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  Vereda e Região -
Aprover -, com sede no Município de Unaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely
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Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.422/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.422/2008, de autoria do Deput ado Inácio
Franco, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Fazenda Landin, com sede no Município de
Unaí, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.422/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Landin, com sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Landin, com sede no
Município de Unaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Taqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.424/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.424/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Escola
Família Agroindustrial de Turmalina - Asfat -, com sede no Município
de Turmalina, 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° 2.424/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Escola Família

Agroindustrial de Turmalina - Asfat -, com sede no Município de
Turmalina.

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

Escola Família Agroindustrial de Turmalina - Asfat -, com sede no
Município de Turmalina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.426/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.426/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores do Vale
do Jequitinhonha - Aapivaje -, com sede no Município de Turmalina,
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° 2.426/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores do Vale

do Jequitinhonha - Aapivaje -, com sede no Município de Turmalina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Apicultores do Vale do Jequitinhonha - Aapivaje -, com sede no
Município de Turmalina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 266/2008
(encaminhando veto parcial à Proposição de Lei nº 18.632), do
Governador do Estado - Ofício nº 20/2008, do Governador do Estado -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 2.681 a 2.683/2008 - Requerimentos nºs 2.777 a
2.795/2008 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (2) e
dos Deputados Sargento Rodrigues e Célio Moreira - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Administração Pública e de Política
Agropecuária - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos
Mosconi, Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado, Carlin Moura e André
Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Reqeurimento do Deputado Sargento Rodrigues;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos (2) e do Deputado Célio Moreira;
aprovação - Questão de ordem - 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 - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo
- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira
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- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

“MENSAGEM Nº 266/2008*
Belo Horizonte, 11 de agosto 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 18.632, que altera o art. 3° da Lei Delegada  n° 31, de 28 de
agosto de 1985, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação.

A Secretaria de Estado de Fazenda não se opôs à sanção da
Proposição em tela.

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
manifestou-se contrariamente ao disposto no § 6º do art. 3º, a seguir
vetado.

“Art. 3º - (...)
§ 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.”
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Razões do Veto:
Estabelece o § 6º que, na hipótese de recondução à função de

Conselheiro do CEE, os membros indicados passarão por nova
argüição pública, nos termos da alínea “b” do inciso XXIII do art. 62,
da Constituição Estadual.

Tal disposição contraria o interesse público, sobretudo no que tange
à eficiência na gestão do Conselho Estadual de Educação. Com
efeito, se o Conselheiro já foi anteriormente sabatinado pela
Assembléia Legislativa, não se vislumbra a necessidade de nova
aprovação, uma vez que a função não envolve qualquer requisito de
natureza transitória.

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 Nº 20/2008
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando sua

ausência do Estado no período de 18 a 31/8/2008, em viagem de
caráter particular ao exterior, 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 2.681/2008
Declara de utilidade pública a Associação Instituto Bola Preta, com

sede no Município de Elói Mendes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Instituto

Bola Preta, com sede no Município de Elói Mendes.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: A Associação Instituto Bola Preta, fundada em
14/5/2007, com sede no Município de Elói Mendes, é uma entidade
sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado. A
entidade tem como finalidade promover, apoiar, favorecer e divulgar
atividades de assistência social, visando à proteção da infância e da
adolescência, por meio do desenvolvimento de projetos de caráter
social, recreativo, cultural, cívico, educacional e esportivo.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,
de 27/7/98. Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.682/2008
Dispõe sobre medidas contra a prática de trotes telefônicos e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as concessionárias dos serviços de telefonia fixa,

móvel e celular que prestam serviços no Estado obrigadas a informar
a seus assinantes, por meio da conta telefônica, a existência de
ligações para o Copom da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a
Defesa Civil e os números Samu, 190, 192 e 193, cujo fato relatado
não seja comprovado.

Art. 2° - As informações de que trata o art. 1° con terão data, hora e
número do telefone para o qual foi feita a chamada, bem como as
penalidades previstas nos arts. 266 e 340 do Código Penal Brasileiro.

Art. 3° - Em caso de reincidência, os assinantes ou  responsáveis
pelas linhas telefônicas que originarem chamadas cujo fato relatado
não tenha veracidade ficam sujeitos à multa de 20 Ufemgs (vinte
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 4° - O valor resultante da arrecadação da mult a prevista nesta
lei será destinado ao Fundo Estadual de Segurança Pública.

Art. 5° - As informações contidas no art. 2° desta lei serão
repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar - Copom
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(190), Corpo de Bombeiros (193), pela Defesa Civil e pelo Serviço de
Atendimento Médico de Urgência - Samu (192).

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A prática de trotes telefônicos constitui grave problema,

que os serviços públicos de emergência enfrentam diariamente.
Enquanto as entidades públicas sofrem sérios problemas por falta de
equipamentos, viaturas e pessoal, sujeitam-se a atender chamados
falsos, o que representa verdadeiro crime contra a sociedade. Em
muitas corporações, caso uma viatura realize um atendimento, muito
provavelmente faltarão recursos para atender às ocorrências
subseqüentes. Podemos antever que, devido à penúria a que são
submetidos determinados grupamentos de bombeiros ou de defesa
civil, se uma viatura gastar o seu combustível para atender a um
chamado falso, certamente faltará recurso para o atendimento de um
sinistro de verdade, o que pode acarretar até perdas de vidas. A
proposição ora apresentada busca proteger esses órgãos públicos do
mau uso dos sistemas telefônicos de atendimento a emergências,
estabelecendo penalidades, caso identificado o infrator.

A aplicação de trotes telefônicos nos serviços públicos de
emergência configura utilização inadequada dos serviços de
telecomunicações, uma vez que o usuário está se valendo de um
serviço telefônico para prestar informações falsas a um serviço de
atendimento telefônico público e de emergência. É inadmissível que
os telefones 190, 192 e 193 recebam milhares de ligações diárias em
que os fatos narrados não são verdadeiros. Os prejuízos causados
por essa prática são incalculáveis, tanto para o poder público quanto
para a população em geral.

Mesmo com campanha nacional para conscientizar a população
sobre os problemas causados pelos trotes, eles continuam
acontecendo com alta freqüência. Um serviço essencial à população é
prejudicado todos os dias por brincadeiras de mau gosto. Segundo o
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 60% das ligações recebidas
pelo telefone 193 são trotes.

O Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros de Minas
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Gerais, Cel. Cláudio Teixeira, diz que é possível saber o número do
telefone e quem é usuário por meio do centro de operações. Mas,
durante o processo de identificação, os bombeiros já começam a
mobilização para atender a ocorrência e podem perder tempo com
informações falsas.

Os tipos de trotes são os mais variados possíveis. Vão desde
crianças que ligam por brincadeira a simulações reais de ocorrências,
que muitas vezes mobilizam as viaturas e equipes da polícia sem
nenhuma necessidade.

Em casos de emergência, em que uma pessoa seqüestrada tenta
entrar em contato com a polícia ou alguém tenta informar os
bombeiros sobre um incêndio, por exemplo, qualquer minuto perdido
pode ser fatal. Alguém passando um trote ou ligando sem
necessidade está ocupando uma linha que pode ser essencial para
outra pessoa. Um minuto perdido em um atendimento pode custar até
mesmo a vida de alguém.

Considerando a pertinência da matéria, conclamamos os nobres
pares a aprovarmos a proposição, pois sem dúvida estaremos
contribuindo para dar maior efetividade aos serviços colocados à
disposição da sociedade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.683/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Educação para o Trabalho

Virgílio Resi, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação

para o TrabalhoVirgílio Resi.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2008.
Ruy Muniz
Justificação: O Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi,

fundado em 6/7/2005, com sede no Município de Belo Horizonte, tem
se destacado entre as instituições, por oferecer aos jovens e aos
adolescentes experiência de educação e trabalho, qualificando-os
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profissionalmente através de diversos cursos e inserindo-os no
mercado de trabalho.

Em parceria com o setor empresarial, a referida entidade oferece
aos jovens uma formação profissional em concomitância com o ensino
médio e em estreita ligação com o mundo do trabalho, ampliando os
conhecimentos e as competências para o trabalho, alargando o
universo cultural, estimulando a capacidade criativa e sustentando o
empenho do jovem de baixa renda.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza social,
torna-se justa a sua declaração de utilidade pública. Diante do
exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.777/2008, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja

formulada manifestação de pesar pelo falecimento da Sra. Hilda
Borges de Andrade, ex-Prefeita de Arcos. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 2.778/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o “Fantástico”, da Rede Globo
de Televisão, pelos 35 anos do programa. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.779/2008, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Cel. Flávio Aparecido
Romualdo de Aquino, Comandante da 5ª RPM, do Município de
Uberaba, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, em
especial no combate à violência. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 2.780/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Faculdade de Direito do Vale
do Rio Doce - Fadivale - pela passagem de seus 40 anos de
fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.781/2008, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Passa-
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Tempo pelo 97º aniversário desse Município. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 2.782/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de
providência com vistas à transferência das instalações da Empresa
Serquip, sediada no Bairro Camargos, nesse Município.

Nº 2.783/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -
pedido de providência com vistas a que, até o término do processo de
renovação do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, suspenda a licença concedida à Empresa Serquip,
com sede no Bairro Camargos, em Belo Horizonte, para efetuar o
transporte de resíduos.

Nº 2.784/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo
Horizonte pedido de providência com vistas a que solicite à Feam
apoio técnico no processo de renovação da licença concedida à
Empresa Serquip, sediada no Bairro Camargos, em Belo Horizonte. (-
Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.785/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Corregedor-Geral da PMMG pedido de
informações sobre as providências tomadas quanto à apuração de
denúncia apresentada pela Sra. Jussara Aparecida Emiliano. (- À
Mesa da Assembléia.)

Nº 2.786/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedido de providência para a
elaboração de estudo sobre o perfil das doenças e a ocorrências dos
atendimentos realizados na região do Bairro Carmargos, em Belo
Horizonte, devido à poluição causada pela queima de resíduos
hospitalares e lixo industrial efetuada pela Empresa Serquip. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 2.787/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para
que a Secretaria de Vigilância em Saúde promova ações de vigilância
ambiental, com o acompanhamento da população do Bairro
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Camargos, em Belo Horizonte, em razão da incineração de resíduos
hospitalares e lixo industrial efetuada pela Empresa Serquip. (- À
Comissão de Meio Ambiente .)

Nº 2.788/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Presidência da Fhemig pedido de informações
sobre os tipos de resíduos hospitalares recolhidos pela Empresa
Serquip para incineração, nas unidades dessa Fundação,
especialmente no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, e sobre o
custo mensal desse serviço. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.789/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Ministério Público, à Feam, à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Belo Horizonte, pedido de providência com vistas à adoção de
medidas legais contra a Empresa Serquip, sediada no Bairro
Camargos, em Belo Horizonte.

Nº 2.790/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Feam pedido de providência com vistas a que
verifique se a Empresa Serquip, localizada no Bairro Camargos, em
Belo Horizonte, está cumprindo as determinações da Lei nº 13.796, de
2008, que proíbe o armazenamento de resíduos tóxicos no território
do Estado.

Nº 2.791/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Feam pedido de providência para a elaboração
de um parecer sobre as condições de funcionamento da Empresa
Serquip, localizada no Bairro Camargos, em Belo Horizonte, e sobre
as atividades desenvolvidas pela empresa, relativamente ao
tratamento de resíduos. (- Distribuídos à Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 2.792/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Presidente do Supremo Tribunal Federal
manifestação de apoio desta Comissão à demarcação da Terra
Indígena Raposa Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima,
homologada por meio de decreto do Presidente da República, uma
vez que essa Corte julgará ação judicial que questiona o decreto que
definiu a referida área.

Nº 2.793/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
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encaminhado à Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da
Saúde, pedido de providências para a realização de estudos sobre a
viabilidade da inclusão do tratamento escleroterápico de varizes com
espuma ( polidocanol ) na tabela de procedimentos do SUS.

Nº 2.794/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhada à Gerência de Auditoria Assistencial da Secretaria de
Estado de Saúde denúncia recebida por esta Comissão relativa ao
mau atendimento prestado por médico e por profissionais de
enfermagem do Hospital João XXIII, da Fhemig.

Nº 2.795/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado à Gerência de Vigilância Sanitária de Alimentos da
Secretaria de Saúde pedido de providências para que a análise do
nível de contaminação por agrotóxicos seja feita com amostras de
alimentos oriundos de todos os Municípios do Estado, e não apenas
da Capital.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Sargento Rodrigues e Célio
Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública e de Política Agropecuária.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, antes de falar
sobre o assunto que me traz à tribuna, gostaria de dar uma notícia
muito importante: o Governador sancionou há alguns dias uma lei do
Deputado Eros Biondini - que se encontra no Plenário -, a qual passou
pela Comissão de Saúde, onde foi amplamente discutida. Trata-se de
uma lei que torna obrigatória a fixação, nas dependências dos
hospitais e dos centros de saúde da rede pública estadual, de
informações relativas às vacinas infantis obrigatórias. Todos sabemos
que a divulgação, no que se refere à questão de saúde, é fundamental
para que as pessoas se conscientizem da importância de ações de
proteção, como a vacinação das crianças. Portanto quero parabenizar
o Deputado Eros Biondini pela feliz iniciativa de propor essa lei que,
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felizmente, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Saúde e no
Plenário.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Carlos Mosconi,
gostaria de agradecer V. Exa. por citar a sanção do Governador
relativa ao Projeto de Lei nº 17, de minha autoria. V. Exa. teve uma
participação muito importante na tramitação desse projeto na
Comissão de Saúde. Gostaria de agradecer-lhe não só por mencionar
essa lei, que certamente será considerada, já que se trata de
prevenção, de informações até mesmo mais baratas em relação a
gastos que se devem ter para remediar ou tratar de algumas doenças,
mas também por fazer tramitar de maneira tão célere, e pelo
brilhantismo nos substitutivos apresentados na Comissão de Saúde.
Fico grato a V. Exa. por ter mencionado tal tema e o parabenizo pela
atuação.

O Deputado Carlos Mosconi - V. Exa. está de parabéns, Deputado
Eros Biondini, pela apresentação dessa lei.

Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, assumi a
tribuna para comunicar a esta Casa um fato importante que ocorreu
ontem, no Palácio da Liberdade: a assinatura do Governador Aécio
Neves na ordem de serviço para o início das obras do primeiro
gasoduto do Sul de Minas Gerais, um dos primeiros do Estado. O
Governador assinou ontem essa ordem de serviço, naturalmente com
a presença de inúmeras autoridades do Estado, parlamentares,
Prefeitos. Essa ordem de serviço faz com que a empresa vencedora
do processo de licitação para construção do gasoduto inicie
imediatamente uma obra tão importante para o desenvolvimento do
Estado, especificamente para o Sul de Minas. Estiveram presentes
também o Presidente da Gasmig, que também assinou a ordem de
serviço, o engenheiro José Carlos de Matos, representante da
Petrobras; o representante da Gaspetro, Sr. André Cordeiro, assim
como toda a diretoria da Gasmig; o Presidente da Cemig, Djalma
Morais; Prefeitos da região Sul do Estado; e representantes dos
Municípios, como o de Albertina, e o Prefeito de Jacutinga.
Participaram também o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que representa
a região nesta Assembléia, o Deputado Geraldo Tadeu, a Prefeita
Margot Pioli, de Andradas, o Vice-Prefeito Paulinho CouroMinas, de
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Poços de Caldas, representando, naquela oportunidade, o Prefeito
Sebastião Navarro, e demais autoridades do Estado, especificamente
daquela região. Trata-se efetivamente de uma obra da maior
importância para o desenvolvimento da região.

O Governador Aécio Neves, Sr. Presidente, senhoras e senhores
parlamentares, desde o início do seu mandato, manifestou grande
interesse na realização dessa obra. Eu estava fora da política do
ponto de vista de mandato eletivo, mas lembro-me, Sr. Presidente,
quando o Prefeito de São João da Boa Vista e o Deputado Sidney
Beraldo me procuraram, solicitando um encontro no Estado, com a
presença do então Prefeito de Poços de Caldas, que era o Deputado
Geraldo Tadeu, a fim de que a cidade de Poços de Caldas e toda a
região se associassem a um projeto da região do Estado de São
Paulo que faz divisa com Minas Gerais. Trata-se da cidade de São
João da Boa Vista e das demais cidades da chamada região mogiana,
de São Paulo, para que, com essa possível associação, o gasoduto
chegasse até lá e ao Sul de Minas, tendo como sede a cidade de
Poços de Caldas.

Lembro, Sr. Presidente - e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva também
se lembra disso -, que várias indústrias localizadas naquela região,
Andradas, Poços de Caldas e outras cidades, corriam o risco de ter de
mudar do Estado de Minas Gerais em razão da baixa lucratividade
ocasionada pelo alto preço da energia que utilizavam, em comparação
com o valor do gás usado em algumas regiões de São Paulo. Então
as empresas queriam se mudar para o Estado de São Paulo. É o
caso, por exemplo, da indústria Icasa, uma potência da minha cidade
natal, Andradas, e hoje uma das maiores indústrias do ramo de
cerâmica sanitária do Brasil.

O Governador, demonstrando enorme sensibilidade, procurou
viabilizar um projeto que pudesse atender a essa importante
solicitação da região. Nesse sentido, em vez de aderir ao plano
apresentado por São Paulo, especificamente pelo Deputado Sidney
Beraldo, que era, na ocasião, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, o Governador manifestou, logo na primeira
reunião, sua disposição em fazer com que a Gasmig, empresa mineira
associada à Petrobras, pudesse desenvolver um projeto que
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atendesse a nossa região. Aí sim, se fosse o caso, poderíamos fazer
uma associação com o Estado de São Paulo, levando para lá o
gasoduto de Minas Gerais.

Naturalmente o trabalho foi desenvolvido, tivemos várias reuniões
com o Governador e Prefeitos da região. O Deputado Dalmo Ribeiro
Silva realizou uma audiência pública em Andradas, levando
autoridades da Gasmig para estudarem o projeto a ser seguido e,
felizmente, ontem tivemos um desfecho extremamente feliz para essa
questão. O Governador assinou a autorização para a ordem de
serviço, a fim de que a empresa possa começar seu trabalho. Isso
significa, Sr. Presidente, que teremos ali um gasoduto de pouco mais
de 100km, o qual irá de Jacutinga a Poços de Caldas, e, chegando a
Jacutinga, um gasoduto de Paulínea, Estado de São Paulo.

Inicialmente irá atender, em Minas Gerais, à cidade de Jacutinga e,
em seguida, Andradas, onde teremos um braço para atender às
indústrias que já estão utilizando o GNL, gás natural liqüefeito. Será a
primeira cidade a receber esse grande benefício instalado ali, graças à
ação do Governador Aécio Neves, da sua compreensão e da sua
sensibilidade. Será feita a substituição do gás natural liqüefeito para o
gás “in natura”, que chegará pelo gasoduto, barateando ainda mais o
uso desse material energético para as indústrias de Andradas que já
se utilizam dele: Icasa, Vila Rica e Fiori.

Em Poços de Caldas, já temos mais ou menos meia dúzia de
empresas utilizando o GNL. O gasoduto sairá de Andradas e irá até
Poços de Caldas, chegando às imediações de uma grande indústria
em Poços de Caldas, a Alcoa, saindo dali um braço do gasoduto em
direção à cidade de Caldas, que também poderá se beneficiar com a
chegada desse gasoduto.

Então, Sr. Presidente, era o que eu gostaria de dizer aqui com
enorme satisfação. Estava lá a Prefeita de Andradas, Margot Pioli, o
Vice-Prefeito de Poços de Caldas, Paulinho, e vários empresários
daquelas cidades. Em nosso entendimento, a presença do gasoduto
naquela região vai mudar definitivamente seu panorama. Trata-se de
uma região que já tem um desenvolvimento considerável na área
industrial, mas que tem um enorme potencial para seu pleno
desenvolvimento, que não era possível desenvolver em razão da falta



339

do gás para alimentar suas indústrias de médio e grande portes.
Então, o Governador foi extremamente sensível, competente e

dinâmico. O processo foi célere, como tem ocorrido nas questões de
Minas Gerais. Em pouco tempo, esse projeto estará concluído. A
previsão é que, em junho do próximo ano, já tenhamos o gasoduto
completo, beneficiando e servindo toda aquela região. Serão milhões
e milhões de metros cúbicos de gás utilizados naquela região. É um
gasoduto de grande porte. Serão 93km de Paulínia a Jacutinga, com
diâmetro de 14 polegadas. O investimento total é da ordem de
R$237.000.000,00, com R$150.000.000,00 investidos no Estado de
Minas Gerais.

Manifesto aqui, Sr. Presidente, ao representar o povo de Minas
Gerais e, com muita honra, o Sul de Minas, a minha satisfação por
esse grande benefício que o Governador Aécio Neves leva a nossa
região, o que vem atender a uma solicitação das lideranças políticas e
empresariais e fazer com que se gere emprego como nunca se gerou.
Haverá, realmente, considerável aumento no número de empregos e
de renda para o Sul de Minas a partir do pleno funcionamento do
gasoduto.

Sr. Presidente, eram essas as palavras que gostaria de proferir aqui,
manifestando a minha enorme satisfação pelo evento que houve
ontem no Palácio da Liberdade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Caríssimo Deputado Doutor
Viana, Presidente desta reunião ordinária, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, o Estado de
Minas Gerais, sem dúvida alguma, diariamente tem dado boas
notícias por meio da administração séria, determinada, avançada e
invejável do Governador Aécio Neves. Quase diariamente temos
ocupado esta tribuna para trazer boas-novas de Minas em razão da
condução maior do nosso Governador. Mais uma vez, essas boas-
novas referem-se ao Sul de Minas. Como disse, novamente a região
foi contemplada com um novo projeto do governo Aécio Neves, que
lhe garantirá desenvolvimento e maior competitividade.

Ratificando o pronunciamento do Deputado Mosconi, registro a
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nossa gratidão e o nosso reconhecimento ao Governador por sua
determinação, ontem, ao assinar a ordem de serviço do gasoduto para
a região sul-mineira.

É muito importante, Sr. Presidente, que façamos uma reflexão
acerca de todo esse quadro. O trabalho foi coroado de êxito, como
entendem também os técnicos da Gasmig, da Gaspetro, da Cemig e
todos aqueles que, desde 1999, têm-nos acompanhado nesta
Assembléia Legislativa. Esse trabalho, sem dúvida, foi coroado de
êxito na gestão extraordinária de nosso Governador.

Tive o prazer de acompanhar, na legislatura passada, várias
atuações de Prefeitos junto à Secretaria de Desenvolvimento,
principalmente em 2000, quando era Secretário o ilustre Deputado
Geraldo Resende, a quem mostramos, assim como aos seus técnicos,
que nosso Estado não poderia ficar inviabilizado em razão do
gasoduto presente na região do Sul de Minas. Lembro-me da
realização de tantas audiências públicas na legislatura passada, como
aquela, muito bem lembrada pelo Deputado Carlos Mosconi, da qual
participou conosco e para a qual levamos toda a equipe da Gasmig,
da Minaspetro, da Gaspetro e da Cemig, a fim de discutirmos em
Andradas o mapeamento desse projeto que, a partir de ontem, tornou-
se uma grande realidade para Minas Gerais e para o Brasil.

Daquela data até hoje, muitas tratativas foram feitas, assim como
reuniões com os secretariados e com os Prefeitos da região, a fim de
buscarmos a viabilização do que já se observa, assim como o que
conseqüentemente ainda ocorrerá, garantindo o desenvolvimento de
nossa região. É muito importante destacar que os Municípios
beneficiados foram Poços de Caldas, Andradas, Caldas e Jacutinga.
Além desses Municípios, percebe-se, porém, que outras localidades
do Sul de Minas, na esteira do desenvolvimento maior, também
acompanharão esse grande projeto, cujo investimento é de
R$150.000.000,00.

É oportuno dizer que, estrategicamente, a Gasmig, por seu Diretor,
Dr. José Carlos de Mattos, a quem cumprimento, assim como a toda a
equipe da Gasmig, não mediu esforços para a realização e para a
efetivação desse projeto. Os entendimentos foram convergentes e
trouxeram o gás de Paulínia, o qual passava por Jacutinga. Quando
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dos entendimentos, estavam presentes o Prefeito de Jacutinga, Sr.
Darci Cardoso; seu Vice-Prefeito, Sr. Nivaldo; e o Vereador Hildo
Grassi, que representava outros Vereadores.

Na oportunidade, também se fizeram presentes Vereadores da
cidade de Albertina, também eixo de convergência dessa poligonal por
onde passará o gasoduto. Também a caríssima amiga Sra. Margot
Pioli, Prefeita de Andradas, desde o primeiro dia de seu mandato tem-
se empenhado em prol dos melhores entendimentos. Estive com ela,
na Gasmig e em audiências públicas, durante toda essa caminhada
vitoriosa. Também, de forma muito decidida, Poços de Caldas zela
pelo setor de indústria e comércio. Indiscutivelmente, Sr. Presidente,
podemos afirmar, conforme disse o Deputado Carlos Mosconi, que
Andradas pode ser considerada a Capital da cerâmica do País. Hoje,
a Icasa, a Fiori e a Vila Rica produzem cerâmica para o Brasil e para o
mundo.

Hoje, na Icasa, estão funcionando quatro fornos. Há três anos,
conseguimos viabilizar, com o trabalho dos Deputados Geraldo
Thadeu, Bilac Pinto, Carlos Mosconi e outros parlamentares da região,
a instalação do gás natural, que já está funcionando no pátio da Icasa.

Ontem o Governador, acreditando no potencial do Sul de Minas,
determinou uma ordem de serviço a fim de que, de imediato,
contemos com a extensão do gasoduto, que percorrerá 110km, ou
seja, irá de Paulínia, cidade paulista, até Jacutinga, subindo para
Caldas e Andradas. Para nós, parlamentares, esse é um exercício de
gratidão e reconhecimento. Durante os debates, sempre procuramos
chegar a uma convergência demonstrando à Gasmig, à Cemig, ao
governo do Estado e ao Indi que não haveria outro meio de viabilizar o
parque industrial dessas importantes cidades do Sul de Minas a não
ser a partir da instalação do gás, o que dependeria do esforço do
governo do Estado. À época, o Secretário Bruner nos ajudou muito.
Em audiências no Palácio, o Governador comprometeu-se a
determinar estudos e, conseqüentemente, a execução de obras
referentes à instalação do gás na região sul-mineira.

Além de fazer esse agradecimento, quero falar sobre nossos
Municípios, ratificando as palavras do Deputado Carlos Mosconi.
Desejamos, num futuro próximo, recepcionar as grandes indústrias
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que serão instaladas nas cidades premiadas e que certamente
buscarão garantir maior competitividade.

Sr. Presidente, ontem o Prefeito de Jacutinga esteve no Palácio.
Esperamos que em breve seja licitada a obra para a qual já há projeto
no DER. Estou acompanhando diariamente sua tramitação,
procurando saber sobre o início das obras, que abrangerão de
Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal, primeira cidade do Estado de
São Paulo. O percurso é de apenas 12km. O Governador assumiu um
compromisso com este parlamentar, com o Prefeito Darci Cardoso, de
Jacutinga, e com a Câmara, bem como com a comunidade de Espírito
Santo do Pinhal. Dessa forma, brevemente autorizará a licitação da
obra, que, sem dúvida alguma, garantirá desenvolvimento e
beneficiará todos os que estudam em universidades no Estado de São
Paulo.

Portanto, temos anunciado ações importantes. Sr. Presidente,
também fazemos cobranças, e o Governador nos tem atendido
prontamente. No que se refere ao projeto do gás, bem como ao eixo
rodoviário, o Sul de Minas se tornará ainda mais pujante,
especialmente no tocante ao seu desenvolvimento, com seu parque
industrial de malharias em Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Borda
da Mata, Bueno Brandão. Então, todas as estradas que ligam a nossa
BR à divisa do Estado e a Pinhal serão asfaltadas em breve. A
construção do asfalto do trecho de Jacutinga a Pinhal será autorizada
pelo Governador.

Sr. Presidente, temos acompanhado todas as ações na área da
saúde, da segurança pública, bem como ações referentes ao
desenvolvimento do Estado de modo geral. Acompanhamos,
sobretudo, as determinações do Governador para o Sul de nosso
Estado.

Todos os Municípios de nossa região têm recebido benefícios de
forma muito efetiva e valiosa. Há poucos dias, a Helibras fez um
investimento extraordinário em Itajubá. Ontem mesmo, o Sr.
Governador, em discurso, manifestou sua satisfação por esse grande
projeto que está sendo desenvolvido na região, particularmente agora,
que o Estado detém 14,5% de seu capital junto à Eurocopter.
Conseqüentemente, até 2010 teremos um capital aproximado de
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R$10.000.000.000,00, trabalhando no giro para a fabricação de
helicópteros no Sul de Minas. Isso tornará Itajubá também o principal
pólo aeronáutico do País.

A saúde de Minas vai bem. Nossas rodovias estão
extraordinariamente bem cuidadas. Agora o Governador e a própria
Gasmig determinaram que o gás também atenda, de forma imediata,
a todas as indústrias que com certeza buscarão a sua sede de
negócios. Isso garantirá e gerará recursos, renda e, particularmente,
empregos, pelos quais tanto lutamos na nossa região.

Sr. Presidente, são essas as nossas considerações, na certeza de
que, dentro de muito pouco tempo, em virtude desse investimento
extraordinário de R$150.000.000,00, autorizado na tarde de ontem,
teremos a inauguração dessas obras, que serão de grande valia para
Minas e para o Brasil. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de cumprimentar a todos e a
todas. Essa manhã, a população de Uberlândia e da região do
Triângulo Mineiro acordou com uma surpresa muito negativa:
assistindo ao programa “Chumbo Grosso”, ouvimos informações sobre
a confecção das carteiras de habilitação para os motoristas. No caso,
as carteiras não mais serão feitas em Uberlândia: a partir do dia 17,
serão confeccionadas somente aqui, na cidade de Belo Horizonte.

Isso trará um prejuízo enorme para os motoristas, que antes
recebiam essas carteiras em torno de cinco dias, e agora passarão a
recebê-las com atraso de mais de dois meses. Quem passa nos
exames já pagou taxas altíssimas, e ainda terá que esperar mais de
60 dias para receber a sua carteira de motorista. Esse é um grande
contra-senso, porque temos de evoluir. Não podemos andar para trás.
Em 2004 - e o Deputado Carlin Moura está presente -, quando ocorreu
o processo de descentralização de todos os Detrans, Uberlândia foi a
primeira cidade a usufruir a descentralização da confecção das
carteiras de habilitação. Em 2004, então, houve avanço com a
descentralização da confecção dessas carteiras. Agora, de forma
equivocada, o Detran faz essa mudança. Quero questionar essa
postura do Detran de Minas Gerais. Estou encaminhando ofício
solicitando explicações, porque a população de Uberlândia e do
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Triângulo mineiro não aceita nem admite mais esse prejuízo.
Os deficientes já têm dificuldade em tirar carteira. Muitas vezes não

têm condição de pagar transporte e hotel em Belo Horizonte nem
podem vir sozinhos, precisando de acompanhante. Já estamos
brigando para os deficientes terem confeccionada a sua carteira em
Uberlândia. No entanto, agora, todos os motoristas serão obrigados a
esperar quase 70 dias para receber a sua carteira.

Por isso, apresentamos requerimento aqui: “O Deputado que este
subscreve solicita informações ao Chefe do Detran-MG, Dr. Oliveira
Santiago Maciel, sobre a desativação do serviço de confecção de
Carteiras de Habilitação de motoristas em Uberlândia e no Triângulo
Mineiro”. A população de Uberlândia ficou surpresa, segundo
informações da imprensa local divulgadas no programa “Chumbo
Grosso”, da TV Vitoriosa, com o fato de que, a partir da próxima
segunda-feira, dia 18 de agosto, a confecção das Carteiras de
Habilitação não mais seria feita nessa cidade. O comunicado foi feito
pelo órgão estadual de trânsito ao Detran de Uberlândia no dia 17 de
julho. Deixarão de ser confeccionadas na cidade as carteiras de todas
as categorias, entre elas a carteira para conduzir triciclos e a
permissão internacional para dirigir. Além disso, não será mais
realizado o exame de biometria. A orientação recebida foi que todas
as máquinas e materiais deveriam ser recolhidos e encaminhados
para Belo Horizonte. São emitidas mais de 8 mil carteiras por semana
em Uberlândia, segundo informações da Delegacia de Trânsito da
cidade.

A medida trará muito prejuízo. Nossa preocupação é que essa
norma do Detran torne-se válida para todo o Estado de Minas Gerais.
As carteiras confeccionadas no Norte de Minas, em Montes Claros,
não serão mais confeccionadas lá; as carteiras confeccionadas no Sul
de Minas não serão mais confeccionadas lá. Isso gerará um grande
acúmulo de trabalho. Acredito que o prazo de 70 dias possa ampliar-
se. As pessoas terão de esperar quase três meses, após a realização
de todos os exames, para receber a carteira de motorista. A
burocracia é muito grande. Toda a documentação é cara. Se a pessoa
é reprovada em alguns exames, precisa pagar tudo novamente. Isso é
injusto, ilegal e abusivo.
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Lembro-me de que, na época da tramitação do tarifaço, batemos o
pé, pressionamos para que não houvesse aumento do IPVA. Somente
para os proprietários de motos o aumento foi superior a 100%.
Apresentamos emendas e conseguimos impedir a cobrança das
Taxas de Incêndio em todas as residências do Estado, para chamar a
polícia e para fazer o boletim de ocorrência - o Deputado Antônio
Júlio, do PMDB, brigou muito por isso, juntamente conosco. Se não
fosse a nossa mobilização, se não fosse a nossa pressão, hoje o
cidadão mineiro estaria pagando essas taxas.

Portanto, a mobilização da população é muito importante.
Continuaremos fazendo pressão quanto à desativação do serviço de
confecção das Carteiras de Habilitação. A população do Triângulo
Mineiro não aceita essa situação. Saímos vitoriosos da campanha
pela redução da tarifa de energia, um clamor muito grande de toda a
população mineira, porque a nossa energia era a mais cara do Brasil.
As pessoas se mobilizaram, conseguimos mais de 500 mil
assinaturas, houve o maior número de participantes em audiências
públicas da Aneel, além do maior número de contribuições e
propostas. Realmente, no nosso mandato e no mandato do Deputado
Federal Elismar Prado, foi apresentado grande número de propostas.
A relatora, Dra. Joísa, disse que todas foram acatadas na íntegra.

Toda a mobilização feita permitiu que, pela primeira vez na história,
em 56 anos, a tarifa de energia elétrica fosse reduzida em 17% em
Minas Gerais. Não me canso de agradecer a todos que, de uma forma
ou de outra, participaram da campanha. O Deputado Carlin Moura,
aqui presente, esteve na audiência e deu sua contribuição, aqui na
região metropolitana, de forma muito especial em Contagem, também
o Deputado Antônio Júlio, enfim, todos os companheiros desta Casa,
todas as entidades, o pessoal do movimento estudantil, participaram.
Colhemos assinaturas em todas as regiões do Estado. Essa
mobilização foi fundamental para que obtivéssemos a vitória. Foi a
primeira redução da tarifa de energia elétrica da história de Minas
Gerais. Podem estar certos de que não vamos parar por aqui.

O nosso ICMS também é um absurdo. Chega a atingir 42%, com a
cobrança por dentro.

O ICMS de Minas Gerais, da tarifa de energia, é a cobrança mais
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cara de ICMS residencial de todos os Estados da Federação. Por falar
em ICMS, o ICMS do álcool em Minas Gerais, para os consumidores
de carros “flex” e a álcool, é o mais caro, chegando a 25%, enquanto,
em São Paulo, o valor do ICMS é de 12% e, em Goiás, 15%. Não há
justificativa para isso. O nosso Estado é um dos maiores e ainda está
crescendo. Aliás, em breve vamos ocupar o 2º lugar em relação à
produção de álcool no País. O Estado de Minas Gerais é um grande
produtor de álcool, mas, por outro lado, os nossos consumidores
pagam mais caro pelo álcool, o que é um grande contra-senso.

O nosso projeto está tramitando justamente para reduzir o ICMS na
bomba para 12%, para os consumidores de Minas Gerais, igualando a
alíquota com a de São Paulo.

Na reforma tributária, o Deputado Federal Elismar Prado está
brigando em Brasília pela defesa de uma alíquota única de ICMS, ou
seja, uma alíquota máxima para a cobrança de ICMS na conta de luz
para todo o Brasil. Se assim o conseguirmos, estaremos diminuindo,
de forma significativa, o ICMS cobrado hoje para todas as residências
de Minas Gerais.

Em relação à desativação do serviço de confecção das carteiras de
habilitação de motoristas em Uberlândia, resta saber quem ficará no
prejuízo. Diante da desativação do sistema, serão demitidos quatro
funcionários, e a carteira que antes era emitida, no máximo, em cinco
dias, agora levará mais de 70 dias. Todo o processo de humanização
dos funcionários será prejudicado, mas vamos continuar nos
mobilizando. Então apresentamos esse requerimento ao chefe do
Detran, Dr. Oliveira Santiago, na espera de uma solução o mais rápida
possível. Aliás, se não conseguirmos resolver dessa forma, vamos
chamar aqui o Diretor do Detran para uma audiência pública, a fim de
que ele explique os motivos pelos quais está desativando a confecção
da carteira de motorista na cidade de Uberlândia.

Aproveito para parabenizar todos os romeiros e convidar as pessoas
a assistir à festa de Romaria. Lembranças ao Pe. Geraldo. Romaria é
uma cidade que tem 3.500 habitantes. No dia 15, quando ocorre a
festa de Nossa Senhora da Abadia, mais de 100 mil devotos visitam a
cidade que fica a 90km de Uberlândia e é conhecida como Caminho
da Fé. Um grande número de romeiros, de todas as cidades do
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Triângulo, vem a pé até a cidade de Romaria, que deverá receber
cerca de 100 mil devotos. Gostaria de mandar um abraço para todos
os devotos e, de forma muito especial, para o Pe. Geraldo, que
organiza a festa junto a vários outros padres, isto é, com o Bispo e
com todo o clero de Uberlândia, com muito carinho, para que todos os
romeiros sejam recebidos com amor.

Por fim venho solicitar providências, o mais rápido possível, a fim de
resolver essa questão que, com certeza, está causando indignação à
população de Uberlândia e do Triângulo, no que tange à confecção
das carteiras de motorista.

Rapidamente gostaria de dizer que os nossos projetos já foram
sancionados, isto é, viraram leis. Temos vários projetos importantes
que viraram leis, como, por exemplo, o projeto de incentivo à
qualidade da agricultura familiar, que institui a política estadual de
incentivo à utilização de sementes selecionadas, para ajudar a
agricultura familiar; o projeto de reassentamento de famílias
desapropriadas; e o projeto que cria o Fundo Estadual de Cultura, do
qual somos co-autor, também já é lei. Esse projeto também foi
aprovado e, de certa forma, vem garantir dignidade para todo o setor
ligado à cultura, a fim de que os recursos sejam distribuídos com mais
igualdade a todas as regiões do Estado; existe ainda a nossa emenda
que revoga a Taxa de Incêndio para as residências, que conseguimos
aprovar no tarifaço, na Lei nº 15.425, e a restituição do IPVA do
veículo roubado. O cidadão que tiver o veículo furtado, roubado ou
extorquido tem o direito de ter a devolução do valor pago pelo IPVA.

Também já foi aprovado o nosso projeto relativo à campanha
antidrogas em casas noturnas, pelo qual todas as casas noturnas
ficam obrigadas a afixar cartazes que alertam sobre o uso de drogas,
e vamos fiscalizar. Também conseguimos aprovar que as aulas em
cursos pré-vestibulares sejam reconhecidas como estágio, projeto
importante para os estudantes. Por fim, o parcelamento do IPVA e de
multas de trânsito.

Mas há vários outros projetos nossos em tramitação. Aproveito para
solicitar, Sr. Presidente, que, havendo quórum, eles sejam colocados
na pauta na medida do possível, para que possamos apreciá-los e
votá-los mais rapidamente, pois realmente oferecem grande alcance
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social. Entre esses projetos, conseguimos aprovar o que se refere à
redução do ICMS de alguns produtos, mas o Governador enviou um
projeto sobre o mesmo assunto para esta Casa. Já havíamos
proposto a redução do ICMS do arroz e do feijão, mas, depois, o
Governador enviou um projeto, que foi aprovado por esta Casa. E há
outro para o qual temos de sensibilizar todos os Deputados. Diz
respeito à redução do ICMS da energia residencial, que realmente é o
mais caro do Brasil, chegando a 42%. Nosso projeto reduz essa
alíquota para 25%, o que é de fundamental importância para
reduzirmos ainda mais a conta de luz em nosso Estado.

Por fim, quero dizer ao Chefe do Departamento de Trânsito de
Minas Gerais, Dr. Oliveira Santiago, que a população de Uberlândia
não aceita, de maneira alguma, que sejam desativados os serviços de
confecção de carteiras de motorista em Uberlândia e na região do
Triângulo. Estamos nos mobilizando e, se o assunto não for resolvido
dessa forma, vamos convocá-lo a comparecer a esta Casa para
prestar esclarecimentos. Mas esperamos ter bons resultados em
nosso pleito. Aliás, agora mesmo vou participar de uma atividade no
Palácio da Liberdade e vou aproveitar para levar essas reivindicações
ao Governador, para que ele também possa tomar as providências
cabíveis. Fato é que a população de Uberlândia não aceita essa
desativação; ao contrário, quer que o serviço continue e até se
melhore o atendimento aos deficientes físicos. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, senhoras e senhores, o Presidente Lula participou ontem,
terça-feira, dia 12 de agosto, da solenidade pública que reconheceu
oficialmente a responsabilidade do Estado brasileiro no incêndio e
demolição da sede da União Nacional dos Estudantes - UNE - e da
União Brasileira de Estudantes Secundaristas - Ubes. A sede,
localizada na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, era um dos
principais alvos dos golpistas de 1964 e foi incendiada. Em 1980, o
Gen. João Batista Figueiredo, que ocupava a Presidência da
República, ordenou a demolição dos restos do prédio.

A atitude corajosa do governo Lula, que já enfurece os setores
conservadores da mídia, corrige essa violência cometida contra as
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entidades nacionais dos estudantes brasileiros e dá mais um sensível
passo no processo de consolidação e ampliação das liberdades
democráticas no Brasil. A Presidente da UNE, Lúcia Stumpf, festejou
dizendo: “O mesmo Estado que destruiu a sede, tradicional reduto
político e cultural da juventude, está agora, mais de 40 anos depois,
reparando os danos causados e devolvendo aos estudantes aquilo
que lhes foi tirado e que lhes é de direito". O Presidente Lula foi o
segundo Chefe de Estado brasileiro a visitar aquela sede, em seus 71
anos de lutas por democracia, soberania nacional e justiça.

O primeiro foi o Presidente João Goulart, pouco antes do golpe de
1964. No emocionante ato de ontem, Lula também assinou o projeto
de lei em que a União assume que indenizará as entidades estudantis
em até R$36.000.000,00, para a reconstrução da sede. Em seu
discurso, o Presidente Lula reafirmou o seu compromisso com a
ampliação da democracia e o respeito aos movimentos sociais. Diz o
Presidente: “Tenho orgulho de reparar o dano causado à UNE”. Após
conhecer a maquete do novo prédio, um projeto arquitetônico
presenteado por Oscar Niemeyer, o Presidente afirmou que estará
presente quando for assentado o seu primeiro tijolo. A UNE e a Ubes
devem agora intensificar a campanha Meu Apoio É Concreto, para
garantir a rápida tramitação do projeto de lei, e já contam com a
adesão de mais de 400 Deputados Federais e 50 Senadores da
República.

A reparação dos danos causados pela ditadura militar às entidades
estudantis é uma conquista democrática da mais alta relevância. Ela
se soma a outra expressiva vitória recente: o reconhecimento das
centrais sindicais dos trabalhadores. Pela primeira vez na história do
sindicalismo brasileiro, as centrais sindicais terão vida plena,
participando das negociações dos grandes temas nacionais e
contando com recursos para as suas atividades.

No momento em que falava a respeito da participação do governo
na construção da nova sede da UNE e da Ubes, Lula disse que “o
Brasil precisa lembrar dos seus mortos como heróis, e não, como
vítimas”. Segundo o Presidente, "os nossos mortos são símbolos da
nossa luta". Lula ainda sugeriu que na nova sede estejam "as fotos
desses mortos e a história desses mortos". É importante ressaltar que
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vários estudantes brasileiros, defensores, jovens ainda, da
democracia, combatentes na luta contra o regime militar, foram
assassinados, e muitos de seus familiares, até hoje, não tiveram o
direito a sequer fazer um sepultamento justo, porque os restos mortais
não foram localizados.

Durante seu discurso, o Presidente falou da importância da UNE em
projetos como o Programa Universidade para Todos - ProUni. O
Presidente afirmou que, até o final do governo, serão construídas mais
214 escolas técnicas - Cefets -, 10 universidades e 48 extensões
universitárias e será criada no País a Universidade Latino-Americana,
destinada a estudantes dos povos latino-americanos. Segundo Lula,
também foi enviado um projeto para a construção da Universidade
Afro-Brasileira, prevista para 2010, como parte da “política de
reparação e recuperação em relação aos afro-brasileiros, com o
objetivo de valorizar essa importante parcela do povo brasileiro”.

Sinalizando que o governo quer maior controle sobre os recursos
minerais, o Presidente Lula aproveitou a solenidade para abordar um
importante ponto que diz respeito à soberania nacional, remontando
ao histórico da UNE, que sempre soube levantar e empunhar alto a
bandeira da soberania nacional.

No que diz respeito aos recursos energéticos do nosso país, o
Presidente Lula mencionou especialmente o petróleo encontrado na
camada do pré-sal e afirmou que não se pode deixar a nova fronteira
petrolífera do Brasil na mão de meia dúzia de empresas. O Presidente
convocou as entidades estudantis a iniciar uma pressão pela mudança
na lei do petróleo. Lula defende o ponto de vista de que a arrecadação
obtida com a exploração do petróleo na área do pré-sal, reservatório
gigante de óleo leve descoberto abaixo da camada de sal da costa
brasileira, será fundamental para resolver problemas históricos no
Brasil.

“Não podemos abrir mão deste petróleo que está a 3.000m de
profundidade. Ele é da União, é dos 190 milhões de brasileiros.
Precisamos usar esse patrimônio para fazer justiça aos pobres do
País. Precisamos usar o petróleo para resolver o problema da
educação, e não, deixar nas mãos de empresas, que pensam que o
petróleo é delas, que vão apenas comercializá-lo", afirmou Lula em
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seu discurso em frente ao terreno da UNE. “Temos de aproveitar esse
petró1eo para transformar o Brasil, tornando-o ainda mais forte, mais
soberano e mais dono de si", enfatizou o Presidente.

O Presidente lembrou que formou um grupo interministerial para
discutir as mudanças na atual Lei do Petró1eo a partir da descoberta
de reservas gigantes na camada do pré-sal. O grupo tem até meados
de setembro para entregar a Lula sugestões para mudanças nas
regras. Lula quer que os estudantes ajudem a pressionar o Congresso
Nacional para alterar a legislação do petró1eo. O Presidente pediu
que a campanha seja feita nos moldes da campanha O Petróleo É
Nosso, promovida à época do governo de Getúlio Vargas. Essa
campanha teve como idealizador o grande escritor brasileiro Monteiro
Lobato, que mobilizou a juventude brasileira da década de 50 para
uma das mais importantes lutas que este país já teve, para defender a
criação da Petrobras, defender o petróleo. A campanha O Petróleo É
Nosso, com a criação da Petrobras, teve papel decisivo para elevar o
Brasil de condição de país paupérrimo, de país agrícola para nação
industrializada, em que os seus recursos naturais passaram a ser
investidos no desenvolvimento nacional e na melhora das condições
de vida do povo.

O Presidente quer que a futura lei já destine obrigatoriamente
recursos para a educação. Segundo ele, o governo quer construir até
2010 uma universidade afro-brasileira, com 50% de africanos e a
outra metade de brasileiros, e uma universidade latino-americana,
com professores e alunos do continente e da América Latina.

Integrante da comissão interministerial criada por Lula, o Ministro de
Minas e Energia, Edison Lobão, já declarou que é a favor da criação
de uma empresa estatal que permitiria que os recursos do pré-sal
ficassem com o Estado e não com acionistas e empresas privadas,
como acabaria ocorrendo se a Petrobras concentrasse a
administração das reservas. "O petró1eo não é do Presidente da
República ou da Petrobras, ele é do povo brasileiro”, disse Lula. A
Petrobras, com parceiros, descobriu no ano passado uma imensa
reserva de petróleo leve na Bacia de Santos, em um reservatório que
pode estar ligado a outros e conter bilhões de barris de óleo
equivalente a petróleo e gás natural. O primeiro campo que teve
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estimativas, Tupi, pode ter entre cinco e oito bilhões de barris, quase a
metade das reservas brasileiras atuais. E não é por menos que essa
defesa da riqueza natural, da riqueza energética do Brasil já arrepiou
os cabelos das grandes multinacionais, que estão de olho na riqueza
encoberta pelo nosso mar territorial. Hoje essas multinacionais foram
notícia em todos os grandes editoriais dos meios de comunicação
brasileiros, que têm defendido sistematicamente os interesses delas,
pois têm medo de que a riqueza do petróleo seja novamente utilizada
pelo povo brasileiro, a fim de melhorar-lhe as condições de vida.

Então, essa segunda campanha - O Petróleo É Nosso - é de
fundamental importância e vem num momento simbólico, em que se
comemora o Dia do Estudante e retoma-se a sede da UNE.

Portanto, defender uma Petrobras voltada para o povo brasileiro é
de fundamental importância para nosso povo e nossa juventude. As
riquezas naturais devem ser investidas para melhorar a qualidade de
vida, para melhorar a educação técnica, profissionalizante, para criar
novas vagas nas universidades federais, para possibilitar que essa
juventude brasileira tenha, dentro da educação pública, gratuita, de
qualidade, sua esperança de emancipação, de saída da exclusão
social. O ato de ontem, promovido pelo Presidente Lula, de defesa da
soberania nacional, de defesa das reservas de petróleo é de
fundamental importância para a democracia brasileira.

No mesmo evento, o Presidente Lula e o Ministro da Saúde,
Temporão, vistoriaram o ônibus que dá largada à Caravana da UNE,
que, em parceria com o Ministério da Saúde, visitará 41 universidades
públicas e privadas, realizando ações de saúde, educação e cultura. A
expedição passará por 26 Estados e pelo Distrito Federal. Em cada
parada, a equipe da caravana realizará mobilizações, com atividades
culturais e debates sobre temas como violência no trânsito, alcoolismo
e educação sexual. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa dos
estudantes da UNE e da Ubes favorecerá a divulgação da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Rubéola, lançada no último sábado,
dia 9. Portanto, quero felicitar mais uma vez, por sua grande
sensibilidade e compreensão, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que sempre soube andar bem acompanhado: do povo, da juventude
brasileira, dos estudantes brasileiros, enfim, daqueles que defendem a
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soberania nacional e o melhor aproveitamento de nossas riquezas.
Parabéns ao Presidente Lula, parabéns à UNE e à Ubes.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - Com a palavra, o

Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Carlos

Pimenta, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores de Minas
Gerais que acompanham a TV Assembléia, queria hoje, nesta tribuna,
levantar algumas reflexões políticas a respeito de uma pesquisa do
Instituto Vox Populi, amplamente divulgada nos meios de
comunicação, que foi realizada pela Associação dos Magistrados
Brasileiros - AMB - e versa sobre o comportamento e o sentimento do
eleitor em relação a seus representantes políticos. Alguns dados
revelam preocupações e mostram a necessidade de que os partidos e
os representantes do povo possam captar esse sentimento e traduzi-
lo em atitudes que aumentem a confiança e o crédito em relação à
política. Vejam bem, Deputados: essa pesquisa revela que 85% das
pessoas entrevistadas consideram a política uma atividade que
beneficia apenas os próprios políticos, e não o povo; que 82% dos
eleitores acreditam que a maioria dos políticos eleitos não cumprem
as promessas; e que 63% acreditam que, de modo geral, os políticos
eleitos não são punidos quando cometem alguma irregularidade.
Portanto há uma desconfiança latente. Se cruzarmos com outras
pesquisas de confiança nas instituições, perceberemos que o
Legislativo, em geral, também goza hoje de pouca credibilidade. A
pesquisa revela - e é importante esse dado, que às vezes não se
traduz na manchete - que 80% dos eleitores disseram ser obrigação
dos políticos ajudar a resolver problemas, como pagar despesa de
hospital, enterro para pessoa necessitada e outros; que 74% afirmam
que os Prefeitos deveriam conseguir emprego para seus eleitores; e
que 73% do eleitorado não faz parte de nenhuma agremiação social
nem política. Portanto há também uma incompreensão do papel dos
partidos, das instituições do Legislativo e da política em geral por
parte da sociedade. Isso, associado a um nível de carência ainda
grande, leva a uma relação de cumplicidade do político inescrupuloso
com o eleitor que ainda não tem a dimensão da importância e da real
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necessidade e papel dos políticos eleitos.
A pesquisa deixa claro, Sr. Presidente, que falta ainda um caminho

longo a ser trilhado para consolidarmos a democracia brasileira; que
precisamos revalorizar a ação política como promotora do bem
comum, a política como exercício da caridade coletiva. É preciso
fortalecer os partidos políticos. Não existe democracia forte sem
partidos políticos ideológicos, programáticos, com militância e com
formação política. É preciso melhorar muito a ação dos próprios
políticos, que devem visar sempre ao interesse coletivo, e não ao
interesse pessoal. É preciso reduzir o peso do Executivo - e isso é
muito forte no regime presidencialista - sobre o papel do Legislativo. E
é preciso também aprimorar as instituições, a fim de romper com o
ciclo da impunidade que, muitas vezes, estimula o comportamento
ilegal, corrupto, e nivela por baixo o conjunto dos representantes
políticos.

Antes de tudo, Sr. Presidente, é necessário aquela reforma que não
vem, infelizmente; aquela reforma sobre a qual não se tem acordo,
aquela reforma que o Congresso insiste em não aprovar: a reforma
política. É muito importante que adotemos o financiamento público de
campanha. O financiamento privado de campanha é a fonte de boa
parte da corrupção em nosso sistema político. É preciso instituir
critérios claros de fidelidade partidária, extinguir as coligações
proporcionais, adotar um sistema que suprima a votação ilícita, uma
lista flexível que combine a representação e o ordenamento do
partido, mas também o desempenho e a inserção social dos
candidatos. É preciso limitar o número de mandatos no mesmo cargo.
É preciso criar as bases para o rompimento de uma cultura política
que hoje valoriza absolutamente o poder econômico. Antigamente os
militantes, os Municípios, os candidatos, reivindicavam Deputados e
Deputadas na sua base com a sua presença política, com a sua
palavra, com o seu trabalho.

Hoje, a valorização de um político é feita sobre quanto ele vale,
quanto ele tem para apoiar financeiramente, quanto ele tem para
contribuir financeiramente, quais os apoios financeiros que ele
arregimenta. Infelizmente, hoje é isso que conta, até em partidos da
esquerda. Então, precisamos urgentemente mudar essa cultura
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política, senão, Deputado Domingos Sávio, daqui a pouco teremos
uma equação ao inverso. Quanto mais sério, mais presente no
Parlamento, mais rigoroso no trato da coisa pública, quanto menos
concessão fizer no relacionamento com o privado, quanto mais
projetos apresentar, quanto mais trabalho legislativo fizer, menos
votos um político terá. Agora, quanto mais propagandas, mais
recursos financeiros, mais apoio a candidatos ou mais emendas
liberadas, seja em que nível de governo for, mais votos um
parlamentar terá.

Acho que essa pesquisa leva a essa reflexão, mas não podemos
levá-la simplesmente para o plano moral, porque ela própria mostra
essa cumplicidade entre o político e o eleitor. Temos que mudar
regras e instituições para revalorizar a ação política porque não existe
sociedade sem política. Se a sociedade não melhora suas instituições,
sua representação ficará também pouco qualificada. Concedo aparte
a V. Exa. com o maior prazer.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado
André Quintão. Quero apenas manifestar minha concordância com
essa linha de raciocínio, meu entendimento harmonioso com V. Exa.
nessa linha de raciocínio. Precisamos agir. Temos de ter atitudes
firmes junto à nossa população, junto às lideranças, ainda que não
sejam lideranças envolvidas nem engajadas com as partidos políticos.
É um momento em que a sociedade está sendo chamada para que a
democracia sobreviva. Começamos a construir a democracia em
nosso país, mas ela ainda não está verdadeiramente enraizada no
povo. Não é apenas a liberdade de eleger ou de participar. A
democracia plena inclui a participação, a consciência cívica no dia-a-
dia, e, através dessa pesquisa, vemos que, de fato, ainda vivemos um
momento extremamente delicado, com as lideranças políticas
mostrando sua fragilidade, suas mazelas, com a corrupção à solta por
aí, levando o cidadão ao desencanto, e o cidadão, muitas das vezes,
sendo conivente com esse processo de corrupção e entendendo-o
como natural, querendo o representante público como instrumento
para lhe oferecer alguma vantagem pessoal.`

É preciso inverter toda essa lógica, e aí existe um componente que
precisa ser chamado à responsabilidade: o Congresso Nacional.
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Agora o Supremo veio a público para dizer: “Não podemos optar pela
questão de lista suja e impedir que um candidato venha efetivamente
a ser candidato por estar sendo processado”. Todos sabemos que o
Supremo não tinha outro caminho, embora o sentimento da sociedade
seja de indignação por ver gente desonesta envolvida em corrupção,
com a ficha suja, com o nome sujo, que gasta fortuna com advogado
para não deixar o processo ir a julgamento ou recorrendo
indefinidamente, sendo candidata. Tem gente que tem processo há
15, 20 anos e faz questão de que o processo não chegue a um ponto
final porque sabe que, se chegar, vai ser condenado e não poderá ser
candidato. Tem gente valendo-se da prerrogativa de ainda não ter
sido julgado. E o Congresso Nacional? É conivente. O Congresso
Nacional foi conivente a vida toda com a infidelidade partidária, até
que a Justiça Eleitoral veio regulamentar. O Congresso Nacional
continua conivente com os caixas dois de campanha, por isso não
discute uma forma de o financiamento público de campanha ser algo
decente, algo ético para acabar com esse tipo de estímulo à
corrupção que é a parceria inaceitável entre o capital privado e o
projeto ideológico de alguém.

É preciso rever todos esses conceitos, mas isso tem um lugar para
ser revisto: o Congresso Nacional, que, infelizmente, tem estado
inoperante. Mas não podemos nos calar.

Embora numa Assembléia Legislativa não tenhamos poder de
legislar sobre essa matéria, uno-me a V. Exa. para gritarmos contra
isso e conclamarmos o povo a fazer o próprio julgamento e a fazer
uma grande reflexão, principalmente aqueles que têm uma
capacidade maior de estudar a matéria eleição, de analisar os
candidatos. Dessa forma, eles entram em campo levando a
informação aos mais simples, àquela camada da população que,
infelizmente, continua sujeita a ser manipulada, talvez por ainda estar
sofrendo demais com as desigualdades sociais, com as carências
terríveis de não ter uma moradia digna e uma condição adequada de
vida. Essa camada fica muito vulnerável à enganação dos falsos
políticos.

Agradeço o aparte e parabenizo V. Exa. pelo raciocínio. Estamos
100% unidos nessa luta por uma política com mais ética. Muito
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obrigado.
O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado. Reitero que,

se não fizermos a reforma política, se não adotarmos a lista flexível, o
financiamento público de campanha, político sério será espécie em
extinção. Precisamos, pois, mudar as regras do jogo. É insuportável
participar de processo eleitoral sem financiamento público de
campanha. O poder econômico distorce a representação, as
biografias, o trabalho acumulado, os atributos pessoais e força
partidária. Então, é preciso fazer essa reforma, sob pena de somente
ter voto quem tem dinheiro ou quem tem fontes claras ou menos
claras de financiamento em virtude de atuação, seja no Executivo seja
no Parlamento. Isso não é justo, e nem é bom para a democracia.

Faço, então, esse alerta, porque uma pesquisa dessas, Deputado
Sebastião Helvécio, é temerária. Fico refletindo, nas minhas andanças
pelo meu Bairro de Santa Teresa, que, em cada 10 pessoas, oito
olham para o político e não confiam na atuação dele. A pesquisa
mostra que mais de 80%, ou seja, em cada 10, oito não confiam na
ação política, que é necessária. Se renunciarmos à ação política,
outros vão ocupá-la em nome de interesses escusos. Então, a nossa
luta é para que se mude o sistema, para que se puna os que cometem
ilegalidade, para que o eleitor ande com a Lei nº 9.840 debaixo do
braço. Voto não tem preço, tem conseqüência. Então, quem estiver
comprando voto tem de ser cassado já na campanha.

Assim, é muito importante que o cidadão de Minas, Estado-berço da
resistência histórica por dias melhores em nosso páis, por tempos
melhores, faça a sua parte nesse processo eleitoral. É necessário que
os partidos também valorizem quem tem militância, presença e
trabalho; não sucumbam às fontes de financiamento eleitorais,
principalmente em partidos de esquerda, que têm, em sua gênese,
propostas de transformação de natureza político-cultural-ideológica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora
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destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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 2.792/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.793 a 2.795/2008, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em
12/8/2008, dos Requerimentos nºs 2.745/2008, do Deputado Jayro
Lessa, 2.748/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, 2.752/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.753 e 2.754/2008, da Comissão de
Direitos Humanos; e de Política Agropecuária - aprovação, na 21ª
Reunião Ordinária, em 12/8/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.481/2008,
do Deputado Dimas Fabiano, e 2.529/2008, do Deputado Eros
Biondini, e do Requerimento nº 2.743/2008, do Deputado Doutor
Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

solicitando que o Projeto de Lei nº 1.874/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão do
Trabalho perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere
o requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art.
140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

solicitando da Secretária Municipal de Meio Ambiente de Belo
Horizonte informações sobre a ocorrência ou não de incineração
irregular de detritos hospitalares e lixo industrial no Município e, em
caso positivo, a discriminação dos locais onde ocorre tal incineração.
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Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando do
Gerente Regional do INSS em Belo Horizonte as informações, que
menciona, referentes aos Municípios de Pouso Alegre, Teófilo Otôni,
Sabará, Barbacena, Varginha e Conselheiro Lafaiete: 1 - o número de
peritos no exercício de suas funções; 2 - o tempo médio de espera
pelo segurado no Estado e nos Municípios relacionados acima; 3 - o
número de perícias médicas realizadas em cada um dos seis
primeiros meses de 2008; 4 - o número de perícias realizadas, que
resultaram na concessão de aposentadoria por invalidez e os que
resultaram no indeferimento de pedidos de aposentadoria por
invalidez, em cada um dos seis primeiros meses deste ano; 5 - o
número de segurados que ingressaram com ação judicial contra o
INSS, em virtude da negação de pedidos de aposentadoria por
invalidez, nos primeiros seis meses de 2008; 6 - do total de ações
judiciais propostas, o quantitativo de ações transitadas em julgado,
concessivas do beneficio e aquelas em que o pedido foi negado. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Célio Moreira, solicitando que o Projeto
de Lei nº 2.311/2008 seja distribuído à Comissão de Defesa do
Consumidor. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero rapidamente

fazer uma comunicação que tem sabor muito especial, principalmente
para nós, da região do Norte de Minas, porque traduz uma luta de
muitos anos, de várias pessoas que estão numa empreitada para a
realização de comunicações viárias no Norte de Minas. Na data de
hoje, conforme publicação no “Minas Gerais”, o Governador Aécio
Neves, por intermédio do DER, faz a publicação de um edital que é
fundamental para o desenvolvimento do Norte de Minas. Ele
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comunica, por meio desse edital, que no dia 30/9/2008, o DER, em
sua sede, contratará empresas para a elaboração do projeto de
engenharia rodoviária, visando ao melhoramento e à pavimentação
dos seguintes trechos: entroncamento da BR-122, de Porteirinha até
Riacho dos Machados, e de Ponto Chique ao entroncamento da MG-
202 para São Romão. Sr. Presidente, essas duas estradas não estão
inseridas no Proacesso. Os Municípios têm suas vias de acesso
asfaltadas. Esses dois trechos vão comunicar-se com regiões, BRs
importantes. No passado, foi feita a pavimentação do trecho de
Riacho dos Machados à BR-251, retirando-se, do eixo, todo o
movimento de Riacho dos Machados. Hoje o Governador, entendendo
que essa ação vai melhorar muito o fluxo de veículos, principalmente
dos de carga, ligando o Sudeste da Bahia ao Leste mineiro procede a
essa publicação. Chamo a atenção de todos porque, há pouco mais
de um mês, estivemos, nesta Capital com a Prefeita Domingas, da
cidade de Riacho dos Machados, que nos mostrou o número de
veículos que passam por esse trecho não asfaltado. Em tempo
recorde, o Governador Aécio Neves faz com que esse edital seja
publicado. Portanto, é importante ressaltar esse trabalho do
Governador referente a esse trecho. Quanto ao outro trecho, que vai
de Ponto Chique até o entroncamento de São Romão, são 42km.
Estamos falando da tão sonhada Transfranciscana, que vai cortar toda
a margem direita do Rio São Francisco, interligando toda a região,
passando pelas terras mais férteis do Norte de Minas. São vales
riquíssimos, que não podem mais produzir, visto que não há como
escoar a produção. Na verdade, a Transfranscicana foi projetada na
época de Juscelino Kubitschek. Há quantos anos? Agora, o
Governador Aécio Neves mostra-se sensível a essa questão, depois
de estar cumprindo com êxito e eficiência o Proacesso, interligando
todos os Municípios. No Norte de Minas, há Municípios cujo
asfaltamento está na fase final. Até o próximo ano, 100% dos
Municípios serão pavimentados. Ele começa agora a fazer essas
rodovias, que são de responsabilidade do Estado, interligando regiões
importantes. Neste momento, em nome da população de Riacho dos
Machados e de Porteirinha, agradeço ao Governador Aécio Neves a
pavimentação desse trecho de 29km. Ademais, em nome da
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população de Ibiaí, Ponto Chique, São Romão, Campo Azul, São
Francisco e Brasília de Minas, agradeço a pavimentação da
Transfransciscana. Sonhávamos com essa pavimentação, mas não
acreditávamos que seria feita ainda no governo Aécio Neves, em
virtude do compromisso que tem com a realização do Proacesso.
Portanto, mais uma vez ele mostra porque é o melhor Governador do
País. No meu conceito, bem como no dos mineiros, ele está cada vez
mais perto de realizar o nosso sonho de tê-lo como Presidente da
República. Obrigado, Governador Aécio Neves, por atender ao Norte
de Minas, sobretudo no que tange a pavimentação desses dois
trechos! 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 429/2007, uma vez que
permaneceu em ordem do dia por seis reuniões, e informa que, no
decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do
Deputado Leonardo Moreira, que recebeu o nº 1, e que, nos termos
do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, será, no momento oportuno,
submetido a votação independentemente de parecer.

- O teor do substitutivo apresentado é o seguinte:
SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 429/2007

Dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O desmonte de veículos automotores de via terrestre e a

comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas serão
efetuados apenas por pessoa jurídica credenciada pelo órgão
executivo estadual de trânsito de que trata o art. 5º da Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 2º - O credenciamento da pessoa jurídica a que se refere o art.
1º será realizado a requerimento do interessado mediante
procedimento administrativo no qual se verificarão a idoneidade e as
condições operacionais do requerente.

§ 1º - O requerimento a que se refere o “caput” será instruído com os
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seguintes dados a respeito da pessoa jurídica:
I - cópia autenticada do contrato social do estabelecimento comercial

ou outro ato de constituição da sociedade ou empresa;
II - cópia autenticada do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica - CNPJ;
III - cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;
IV - prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde

será instalada a empresa;
V - cópia das certidões negativas do Instituto Nacional de Seguro

Social - INSS - e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
VI - cópia da certidão negativa da Justiça Federal relativa a ações

criminais, execuções fiscais e ações em que for interessada a União
Federal, suas autarquias e fundações, referente à empresa e aos
proprietários;

VII - cópia da certidão negativa da Receita Federal referente à
empresa e aos proprietários;

VIII - cópia da certidão negativa da Justiça Estadual relativa a ações
criminais, execuções fiscais e ações em que for interessado o Estado,
suas autarquias e fundações, referente à empresa e aos proprietários;

IX - cópia da certidão negativa da Receita Estadual referente à
empresa e aos proprietários;

X - relação de empregados e ajudantes, devidamente qualificados,
quer em caráter permanente, quer em eventual;

XI - cópia autenticada do Cartão de Inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF - e do documento de identidade dos
proprietários;

XII - cópia da certidão negativa das Justiças Eleitoral e Militar
relativa aos proprietários;

XIII - termo de adesão às normas estabelecidas por esta lei, às
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran - e às
portarias do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG.

§ 2º - No caso de alteração em qualquer dos dados mencionados no
§ 1º, a pessoa jurídica encaminhará ao órgão responsável pelo
credenciamento comunicado escrito acompanhado de documentos
comprobatórios, no prazo de até uma semana da modificação.

§ 3º - Do indeferimento do requerimento a que se refere o “caput”
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deste artigo caberá recurso ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais,
no prazo de quinze dias a contar da data de sua publicação.

§ 4º - O credenciamento de que trata este artigo será renovado
anualmente.

Art. 3º - Somente será destinado a desmonte e comercialização de
autopeças usadas ou recondicionadas o veículo automotor de via
terrestre alienado ou leiloado na condição de sucata.

§ 1º - A condição de sucata será atestada por laudo emitido por
autoridade ou profissional competente, que classificará o veículo como
irrecuperável ou sinistrado com perda total.

§ 2º - Na documentação de veículo automotor emitida pelo órgão
executivo de trânsito haverá registro específico para o veículo
salvado.

§ 3º - Para efeito desta lei, considera-se salvado o veículo objeto de
sinistro de média monta, conforme definido em ato normativo do órgão
de coordenação do sistema nacional de trânsito.

Art. 4º - O desmonte de veículo dependerá de autorização, prévia,
específica e individualizada, emitida pelo órgão executivo a que se
refere no art. 1º.

§ 1º - A autorização se fará a requerimento do interessado.
§ 2º - A placa e a parte do chassi que contém o registro do código

VIN do veículo serão entregues pelo interessado no protocolo do
requerimento a que se refere o § 1º.

§ 3º - Instruirão o requerimento a que se refere o § 1º os seguintes
dados:

I - documentação comprobatória da baixa definitiva do veículo junto
ao órgão de trânsito competente;

II - descrição do motivo da baixa a que se refere o inciso I;
III - indicação dos seguintes dados do proprietário do veículo:
a) nome;
b) número de carteira de identidade emitida nos termos da Lei

Federal nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, ou de registro na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais;

c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

IV - comprovante de entrega dos bens citados no § 2º;
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V - certidão negativa de roubo ou furto de veículo;
VI - o laudo a que se refere o § 1º do art. 3º.
§ 4º - A autorização será emitida no prazo de até vinte dias úteis

contados da data do protocolo do requerimento.
§ 5º - Esgotado o prazo estabelecido no § 4º o requerimento será

arquivado, salvo se a autoridade administrativa requerer novo prazo,
de até vinte dias úteis, para a conclusão do procedimento.

§ 6º - A autorização para desmonte conterá as informações
constantes no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo -
CRLV.

Art. 5º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º gravará em baixo
relevo, nas autopeças usadas ou recondicionadas destinadas à
comercialização, o número do chassi do veículo.

Art. 6º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º realizará registro
de entrada e saída de veículos e autopeças destinados a desmonte ou
comercialização, em livro que conterá o seguinte:

I - identificação do veículo, contendo os seguintes dados:
a) marca;
b) modelo;
c) tipo;
d) número do chassi;
e) cor;
f) número da placa;
g) número do Renavan;
h) nome do proprietário de origem;
i) número do documento de baixa junto ao órgão executivo de

trânsito;
II - data de entrada do veículo no estabelecimento;
III - identificação do proprietário e, quando houver, do vendedor;
IV - registro das peças comercializáveis de cada veículo;
V - identificação da saída das peças, contendo data e indicação do

veículo de origem;
VI - identificação do comprador.
Art. 7º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º, além das

obrigações constantes na legislação tributária e na Lei nº 11.817, de 6
de março de 1995, identificará nas notas fiscais que emitir, de forma
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individualizada e específica, os bens envolvidos no negócio,
apontando os seguintes dados do veículo de origem:

I - marca;
II - modelo;
III - tipo;
IV - número do chassi;
V - cor;
VI - número da placa;
VII - nome do proprietário de origem.
§ 1º - É nula a nota fiscal emitida sem a observância do disposto

neste artigo.
§ 2º - Em negócios envolvendo autopeças de um mesmo veículo

poder-se-á registrar na nota fiscal o grupo de autopeças com uma
única identificação do veículo.

§ 3º - A pessoa jurídica manterá em seu estabelecimento cópia de
seus documentos fiscais, inclusive as notas fiscais a que se refere o
art. 1º da Lei nº 11.817, de 6 de março de 1995.

§ 4º - Havendo mais de uma unidade da pessoa jurídica, todas
deverão obedecer ao disposto no § 3º.

Art. 8º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º enviará
mensalmente ao órgão executivo estadual de trânsito relatório
contendo as essencialidades dos dados registrados no livro a que se
refere o art. 6º.

§ 1º - Poder-se-á estabelecer sistema informatizado de apoio para
cumprimento do disposto no “caput”.

§ 2º - Implantado o sistema informatizado a que se refere o § 1º, a
pessoa jurídica credenciada o utilizará para a prestação das
informações previstas nos incisos do art. 6º, sem prejuízo da
obrigação estabelecida no “caput” do art. 6º.

Art. 9º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º é responsável
pela idoneidade das informações mencionadas nos arts. 2º a 8º.

Art. 10 - O órgão executivo estadual de trânsito a que se refere o art.
1º, após a implementação de sistema informatizado destinado a
atender às exigências desta lei, divulgará mensalmente relação das
autorizações para desmonte concedidas, com identificação dos
veículos.
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Art. 11 - Constitui fato impeditivo para a realização das atividades a
que se refere o art. 1º o inadimplemento, pela pessoa jurídica, de
obrigação derivada da legislação urbanística, sanitária ou de
segurança pública, de qualquer dos entes federativos.

Art. 12 - São infrações administrativas, puníveis nos termos deste
artigo:

I - realização de desmonte ou venda de autopeça usada ou
recondicionada por pessoa jurídica não credenciada: interdição do
estabelecimento;

II - realização de desmonte ou venda de autopeça usada ou
recondicionada sem autorização:

a) apreensão;
b) multa de 500 a 1.500 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Ufemgs -, por veículo;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
III - comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas sem

gravação do número do chassi:
a) apreensão;
b) multa de 200 a 500 Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até 90 dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
IV - manutenção no estabelecimento de peças sem gravação do

número do chassi:
a) apreensão;
b) multa de 100 a 200 Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até 30 dias;
V - manutenção por mais de 5 dias no estabelecimento de veículo

ou autopeça sem a autorização a que se refere o art. 4º:
a) apreensão;
b) multa de 200 a 500 Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até 60 dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
VI - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, cópia dos documentos fiscais da pessoa jurídica:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs por autuação e suspensão de

funcionamento por 15 dias;
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b) suspensão de credenciamento por até 90 dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VII - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, livro de entrada e saída de veículos:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs por autuação e suspensão de

funcionamento por 15 dias;
b) suspensão de credenciamento por até 90 dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VIII - deixar de enviar, ou enviar com irregularidade, relatório mensal

ao órgão executivo estadual de trânsito:
a) multa de 100 a 200 Ufemgs, por autuação;
b) suspensão de credenciamento por até 60 dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
IX - emitir autorização em desconformidade com o disposto no art.

4º: multa de 800 Ufemgs, por autorização;
X - deixar, injustificadamente, de emitir autorização no prazo previsto

no art. 4º: multa de 300 Ufemgs.
§ 1º - A aplicação das sanções a que se refere este artigo será

graduada segundo a gravidade da infração e levará em consideração
a reincidência.

§ 2º - A gradação da sanção no caso do inciso V levará em
consideração a quantidade de dias do bem no estabelecimento.

§ 3º - O protocolo do requerimento a que se refere o § 1º do art. 4º
supre a falta da autorização no caso do inciso V, observado o prazo
de validade disposto no § 4º do art. 4º.

§ 4º - A aplicação de sanção nos casos dos incisos IX e X não
prejudica a imposição de sanções estatutárias sobre agente público.

Art. 13 - Compete ao órgão executivo estadual de trânsito a que se
refere o art. 1º aplicar as sanções previstas no art. 12.

§ 1º - A aplicação da sanção será precedida de processo
administrativo.

§ 2º - Da decisão a que se refere o “caput” caberá recurso ao Chefe
da Polícia Civil, no prazo de quinze dias a contar da data de sua
publicação.

§ 3º - O recurso a que se refere o § 2º será recebido apenas no
efeito devolutivo.
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§ 4º - O processo administrativo será extinto e arquivado em caso de
propositura de ação judicial com o mesmo objeto.

Art. 14 - Sem prejuízo de atribuições funcionais específicas de
outros agentes, compete à autoridade policial fiscalizar, autuar e,
sendo o caso, aplicar sanção administrativa, em qualquer dos casos
de descumprimento do disposto nesta lei.

Art. 15 - No credenciamento previsto no art. 2º, bem como em sua
renovação anual, será devida a taxa a que se refere o art. 113, I, da
Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 16 - Os valores apurados por meio da arrecadação das taxas
previstas nesta lei serão aplicados obedecendo-se ao disposto no art.
113, § 2º, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 17 - Os valores apurados por meio da arrecadação de multas
aplicadas em razão das infrações previstas nesta lei reverterão ao
orçamento das Polícias Civil e Militar, em partes iguais.

Art. 18 - Os veículos automotores de via terrestre produzidos no
Estado conterão gravação do número do chassi em suas peças
principais, conforme dispuser o regulamento desta lei.

Art. 19 - As pessoas jurídicas que realizam operações de desmonte
deverão apresentar ao órgão estadual de trânsito, no prazo de até
sessenta dias contados da data de vigência desta lei, os livros de que
trata o art. 7º da Lei nº 11.817, de 6 de março de 1995, relativos aos
últimos cinco anos, para fins de fiscalização.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita
o infrator às penas previstas no inciso VII do art. 12.

Art. 20 - Fica revogada a Lei nº 14.080, de 5 de dezembro de 2001.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da

data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2008.
Leonardo Moreira

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

a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 38ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2008

Presidência do Deputado Sebastião Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Délio Malheiros - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Paulo Ricardo Cassaro dos Santos - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Carlin Moura - Délio Malheiros - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - 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 Carlin Moura, 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.
Henrique Chaves Carvalho, Presidente do Centro Acadêmico Afonso
Pena - Caap -; Paulo Ricardo Cassaro dos Santos, Vice-Presidente do
Caap; Desembargador Nílson Reis, representando o Tribunal de
Justiça; Desembargador José Antonino Baía Borges, Vice-Presidente
e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral; Alceu José Torres
Marques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto, representando o
Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; Vereador Paulo
Lamac, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Corregedor Alcimar Santos Viana, representando o Corregedor-Geral
da Defensoria Pública, Marcelo Tadeu de Oliveira; e Deputado Délio
Malheiros, co-autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr.

Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, Juiz Titular da 39ª Vara do
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Trabalho de Belo Horizonte.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro
Acadêmico Afonso Pena - Caap - pelos 100 anos de sua fundação, a
requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Délio Malheiros.

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 Deputado Délio Malheiros
Exmos. Srs. Deputado Sebastião Costa; Henrique Chaves Carvalho;

Paulo Ricardo Cassaro dos Santos; Desembargador Nílson Reis;
Desembargador José Antonino Baía Borges; Procurador-Geral de
Justiça Adjunto Alceu José Torres Marques; Vereador Paulo Lamac;
Corregedor Alcimar Santos Viana; senhoras e senhores, há
aproximadamente dois anos, tive a oportunidade de promover uma
reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte, quando era
Vereador, para comemorar os 100 anos de posse do ilustre mineiro
Afonso Pena como Presidente da República. Hoje, cabe-me a honra
de participar da comemoração dos 100 anos da fundação do centro
acadêmico que leva o nome de Afonso Pena.

Sou advogado, mas, infelizmente, não me formei na vetusta casa de
Afonso Pena. Estudei na também gloriosa Faculdade Milton Campos,
que também leva o nome de outro ilustre mineiro.

O jornal “Estado de Minas”, edição de ontem, muito a propósito,
salientou com destaque: “Um século de participação política, atividade
cultural e intensa luta pelos direitos democráticos”. Essa é uma
síntese da importância desse Centro Acadêmico, por onde grandes
nomes passaram como dirigentes e participantes e se destacaram nos
cenários municipal, estadual e federal. Há também que se lembrar dos
que, anonimamente, contribuíram da mesma forma com a participação
ativa e permanente de seus ideais em favor de uma liberdade plena,
como requer uma democracia.

O certo é que, nesses 100 anos, o Centro se destacou participando
de movimentos que transformaram completamente a sociedade
brasileira: levantou-se contra a exploração do homem pelo homem em



371

uma luta contra o que ainda havia de escravidão naquele momento;
foi voz ativa na oposição à ditadura dos anos 30 e 40, imposta pelo
governo Vargas; defendeu, de forma ímpar, o movimento em favor da
criação da Petrobras, quando o lema era “O petróleo é nosso” - aliás,
uma torre de aço que simboliza essa luta foi cravada na Praça Afonso
Arinos; entendeu e defendeu a liberdade de escolha do povo
brasileiro, que, em eleições diretas, elegeu como Presidente da
República Juscelino Kubitschek; saiu às ruas para protestar contra o
movimento que tentava dar um golpe na vontade soberana do povo;
foi ativo contra o que se chamou de “anos de chumbo”, imposto pela
ditadura militar, que colocou nas sombras e no silêncio a livre
manifestação da vontade popular; foi uma trincheira de onde
emanaram manifestações contra a imposição desse silêncio,
coroando, com intensa participação, o movimento Diretas Já.

O Centro Acadêmico destacou-se também durante o “impeachment”
do Presidente Collor, incentivando, promovendo e organizando
reuniões que ajudaram a fortalecer o movimento dos caras-pintadas.

A participação do Caap em todos esses movimentos só dignificou a
sua atuação. A par desses acontecimentos, o Centro é também
notável na atividade cultural e em encaminhamento profissional. Aqui
abro parêntese para lembrar que a Divisão de Assistência Judiciária,
criada pelo Caap e posteriormente encampada pela faculdade, está
comemorando 50 anos de permanente formação de excelentes
profissionais do direito em defesa dos menos favorecidos.

Não quero alongar-me. Eu, como tantos outros, não quis e não
podia perder a oportunidade de prestar esta modesta homenagem ao
Caap. Tenho a honra de ter como companheiro deste momento o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, com o mesmo sentimento, tenho
certeza absoluta, também requereu que o Caap fosse homenageado.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por problemas que não puderam ser
contornados, infelizmente não pôde comparecer a este evento.

Assim, estamos homenageando hoje o Vice-Presidente do Caap, Sr.
Paulo Ricardo Cassaro dos Santos, e, em sua pessoa, rendo as
homenagens desta Casa a todos os que participaram e participam do
Centro Acadêmico. Tenho plena convicção de que muito ainda se
fará, quer na coordenação das atividades dos alunos e no seu
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aperfeiçoamento profissional, quer nas atividades culturais, quer na
supervisão de projetos, estudantis ou sociais, sem nunca se esquecer
dos princípios democráticos, da soberania nacional, dos interesses de
seus associados, como, aliás, apregoa o estatuto da entidade.

Gostaria de estender as nossas homenagens ao professor, ao
aluno, ao advogado, ao companheiro do Tribunal que esta semana
nos deixou e certamente está fazendo sua sustentação oral no andar
de cima, o Sr. José Cabral. Do alto dos seus 97 anos, o Prof. Cabral,
velho guerreiro advogado, ainda na semana passada, três dias antes
de seu falecimento, estava no TRT fazendo sustentação oral,
cumprindo o seu mandato e defendendo seu cliente. Três dias depois,
como disse, ele passou a defendê-lo, certamente, no tribunal “ad
quem”.

Gostaria também de render modesta homenagem aos alunos que no
dia de hoje estão comemorando 50 anos de formados, tanto na PUC
como na Federal. Infelizmente, não pudemos participar das
comemorações, que estão acontecendo na OAB e no Minas. Aqui
faço uma homenagem a todos na pessoa do Dr. Luiz Carlos Abritta,
renomado advogado formado na casa de Afonso Pena. Ele me disse
ontem que gostaria de participar desta homenagem, mas estaria na
OAB.

Portanto, senhores, creio eu que o Caap, por todo esse seu glorioso
passado, por toda essa trincheira que montou em favor da democracia
no Brasil, formando mentes brilhantes, pessoas destacadas no
cenário nacional, merece esta modesta homenagem, como merece a
que recebeu na semana que passou, na Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Outras tantas homenagens serão realizadas no decorrer
dos dias, pois não é fácil uma entidade comemorar 100 anos de
existência, tempo que se confunde, como já disse, com a idade do
Prof. Cabral, que nos deixou na semana passada e a quem, mais uma
vez, rendo as minhas homenagens. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Sebastião Costa,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega aos Srs. Henrique Chaves Carvalho
e Paulo Ricardo Cassaro dos Santos, Presidente e Vice-Presidente,
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respectivamente, do Caap, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: “Palco de grandes manifestações
no cenário político nacional, o Centro Acadêmico Afonso Pena da
Faculdade de Direito da UFMG construiu, desde a sua fundação em
1908, uma história de participação estudantil pautada em justiça e
liberdade, tornando-se referência na discussão de temas relevantes
que ajudam na formação de uma sociedade mais digna, justa e
igualitária. No ano em que se comemora seu centenário, a
homenagem e o reconhecimento da Assembléia Legislativa a essa
conceituada instituição pelo nobre e valoroso trabalho desenvolvido
em prol da comunidade universitária”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida também o Deputado Délio
Malheiros, co-autor do requerimento, já que represento o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e o Presidente da Assembléia Legislativa, para
que nos acompanhe nesta homenagem.

Palavras do Sr. Paulo Ricardo Cassaro dos Santos
Exmos. Srs. Deputado Sebastião Costa; Henrique Chaves Carvalho,

Presidente do Caap; Desembargador Nílson Reis, representando o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Desembargador José Antonino
Baía Borges, Vice-Presidente e Corregedor do TRE; Alceu José
Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto, representando
o Exmo. Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça;
Vereador Paulo Lamac; Corregedor Alcimar Santos Viana,
representando o Dr. Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da
Defensoria Pública; Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem, boa noite a todos. Preparei um
discurso que, tenho certeza, será como chover no molhado para
muitos que já conhecem a história do Caap e também para os que
não a conhecem, mas, com certeza, foram por ela envolvidos ao longo
da sua vida. Gostaria de registrar a presença de dois órgãos muito
importantes para a atuação da representação estudantil em nossa
escola: o Conselho dos Representantes de Turma, representado pela
Carla, e a Associação Atlética Acadêmica, representada pelo
Bernardo.

Externo os meus agradecimentos especiais ao Vereador Paulo
Lamac, que nos deu uma oportunidade na Câmara Municipal, e ao
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Deputado Délio Malheiros, por esta sessão solene na Assembléia
Legislativa.

Alguns colegas me perguntaram se eu estava nervoso. A resposta é
sim, mas não estou nervoso por ter de falar em um parlatório para
tantas pessoas importantes. Na verdade, o nervosismo vem da
representação não só dos meus colegas de gestão, de tantos
discentes que aqui estão e professores, o meu sentimento é o da
representação de todos. Isso é que me deixa um pouco nervoso. Sei
que nunca estarei à altura de todos, mas espero poder pelo menos
representá-los.

O Caap foi fundado em 1908, por iniciativa daquele que seria seu
primeiro Presidente, Hugo Andrade Santos. Completamos este ano
um século de participação ativa na luta por ideais que impulsionam
realizações e fazem dele um dos mais respeitáveis órgão estudantis
do Brasil. Em 100 anos de história, não foram poucas as inserções no
cenário político e jurídico a lutar por uma sociedade melhor, bem
como por um ensino público gratuito, de qualidade e de amplo acesso.
Até 1937, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito coexistiu com
o Centro Acadêmico Conselheiro Afonso Pena. E somente em 1957
eles se fundiram, e o Caap assumiu definitivamente caráter de
entidade representativa. No decorrer dessa extensa e densa trajetória
de nossa entidade estudantil, promovemos congressos, seminários,
palestras e debates sobre os mais variados temas jurídicos, políticos e
sociais. Trouxemos em tais ocasiões os mais celebrados nomes de
nossa doutrina à presença dos acadêmicos de nossa faculdade.

As festas e comemorações realizadas no Caap sempre foram muito
elogiadas. Requintados bailes e coquetéis permearam a agenda do
Caap na primeira metade do século XX, contagiando até mesmo os
professores. Tradições juninas são sempre celebradas e calouradas
inigualáveis para a integração dos discentes da Faculdade de Direito
estão entre os eventos mais conhecidos e respeitados do mundo
universitário nos últimos anos.

Em relação ao que o Deputado Délio Malheiros trouxe aqui para
nós, vários são os símbolos que representam a ação do Caap ao
longo dos anos. Na Praça Afonso Arinos, muitas vezes, os
transeuntes não percebem que a torre de petróleo que lá se encontra
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representa a conquista na campanha O Petróleo É Nosso, encampada
por esse Centro Acadêmico. Alguns metros à frente figura um Soldado
para que nunca nos esqueçamos dos vários companheiros que
lutaram intrepidamente contra o regime autoritário estabelecido no
golpe de 1964. O Território Livre José Carlos da Mata Machado, no
pátio do terceiro andar da faculdade, inaugurado em 1983, numa
forma simbólica de homenagear o líder estudantil que, lutando pela
legalidade e pelas liberdades democráticas, foi preso, torturado e
morto nos funestos galpões da ditadura militar.

É muito interessante lembrar que no princípio, no Salão Nobre, em
conversa com muitos dos ex-integrantes do Caap e participantes da
vida política ativa que tivemos na luta contra a ditadura, muitos
disseram como fugiram de manifestações que não acabaram muito
bem. Tenho certeza de que eu, como a maioria dos que aqui estão,
sentimo-nos tranqüilos e bem com isso porque os senhores hoje
ocupam essas cadeiras e representam a população, os nossos votos,
mas também os nossos sonhos. Amanhã queremos também estar aí e
fazer o que os senhores fazem. E, se possível, muito mais. Sabemos
que os senhores participaram dessa luta.

Hoje custou-nos fazer um levantamento histórico para esta
exposição de fatos distantes de nossas vidas. Os senhores estão aí
podendo concretizar os sonhos que, com certeza, tiveram durante
toda a academia. Esperamos continuar essa história quando for a
nossa vez de ocupar essas cadeiras, seja nos mundos jurídico e
político, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo, onde quer que
seja.

Continuando, na medida em que a Faculdade de Direito é declarada
nos anos 30 território livre, fato comunicado a todas as repartições e
consulados instalados em Belo Horizonte, o movimento estudantil se
fortalece e se consolida resultando numa militância do Caap nos
momentos mais cruciais da história pátria no último século. Da
Faculdade de Direito da UFMG saíram os mais diversos movimentos,
desde campanhas pela Revolução de 1930, passando por protestos
contra as tendências fascistas do governo Vargas, pelo repúdio ao
ilegítimo regime instalado em 1964 e pela redemocratização, as
Diretas Já, a Constituinte de 1988 e o movimento dos caras-pintadas,
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atingindo o cenário político atual.
Foi de fundamental importância para a campanha da anistia o I

Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, promovido pelo Caap
em 1979. Não podemos esquecer que o material distribuído na cidade
pela campanha das Diretas Já esteve escondido em nossa escola.

A questão social também é bandeira sustentada pelo Caap, que,
para tanto, fundou a Divisão de Assistência Judiciária, como lembrou
o Deputado Délio Malheiros, que agora completa seu cinqüentenário.
Isso demonstra que os ex-caapianos se preocupavam com o acesso à
Justiça, fator este que tem sido pauta dos governos nos últimos anos,
com a criação das Defensorias Públicas e dos Juizados Especiais.

A luta por um verdadeiro ensino público de qualidade, única forma
de emancipação de uma sociedade, é imperecível, sobretudo agora,
quando vivemos um momento de transição e expansão universitária.
O Caap é um mosaico. Várias caras, cores, bandeiras, ideologias,
grupos fizeram a voz desse Centro Acadêmico, que ora completa 100
anos. Cada grupo contribuiu de forma peculiar para a formação
daquilo que, historicamente, ele significa: os estudantes, sua força,
seus sonhos inconclusos, sua efervescência ideológica, sua ânsia por
liberdade. Se o Caap chegou até aqui, foi graças a eles, por eles e
para eles.

Enfrentamos duas ditaduras, revoluções, lutas, campanhas,
protestos. Assistimos ao florescer de gerações sonhadoras, libertárias,
questionadoras. A cada gestão, uma postura. Ações que divergiram e
convergiram, refletindo, bem ou real, a conjectura de cada época. A
história desse Centro Acadêmico se confunde com a própria história
da Faculdade de Direito da UFMG, consolidado centro de excelência
jurídica, bem como a história da UFMG, de Minas Gerais e do Brasil.

Esta semana, em uma dessas caronas casuais que costumam
acontecer na vida de todo estudante, uma pessoa me disse que se
indagava constantemente sobre o que leva alguém a participar do
Caap. Achei isso bastante pertinente porque, na verdade, vemos
muitos professores não querendo participar do movimento, não
colaborando, e muitos alunos realmente não têm noção da amplitude
dessa questão. Sem titubear, respondi que muito provavelmente seria
pelo mesmo motivo pelo qual uma pessoa honesta entra para a
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política. Posso falar um pouco sobre isso porque o meu avô, a minha
avó têm experiência na área. Mesmo sabendo que os políticos ou nós,
representantes do Caap, enfrentaremos a corrupção e incontáveis
problemas, o sonho e a luta por uma sociedade melhor, mais justa,
por um Estado Democrático de Direito de fato livre, soberano,
igualitário e fraterno, devem ser o escopo de nossas vidas, até o
último dos nossos dias, a fim de contemplar uma sociedade melhor,
ainda que seja para as gerações futuras.

Gostaríamos de convidar a todos para participar dos demais eventos
que compõem a semana de comemoração do centenário do Caap, na
terça-feira e na quarta-feira próximas, às 11 e às 18 horas, na nossa
faculdade. Teremos eventos, palestras e debates. No segundo andar
está ocorrendo uma exposição muito bonita. Tenho certeza de que
muitos encontrarão lá fotos suas - provavelmente nem sabiam da sua
existência. Além disso, poderão reconhecer colegas. Participem. É
muito interessante. Vale a pena conferir. É a história do nosso país, é
a história da nossa democracia.

Que esse sonho inacabado de Afonso Pena, Mata Machado e tantos
outros continue a permear a mente de nossos estudantes. Muito
obrigado e boa noite.

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Paulo Ricardo Cassaro, Vice-Presidente do Caap; Sr. Henrique

Chaves Carvalho, Presidente do Caap; Exmo. Sr. Desembargador
Nílson Reis, representando o Tribunal de Justiça; Exmo. Sr.
Desembargador Baía Borges, Vice-Presidente e Corregedor do TRE;
Exmo. Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares
Júnior; Vereador Paulo Laca, representando a Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Exmo. Sr. Corregedor Alcimar Santos Viana,
representando o Corregedor-Geral da Defensoria Pública, Marcelo
Tadeu de Oliveira; Exmo. Sr. Deputado Délio Malheiros, co-autor do
requerimento que deu origem a esta reunião, inicialmente, quero
justificar a ausência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que me
telefonou hoje solicitando-me que o representasse, já que era co-autor
do requerimento e tinha o dever e o desejo de estar presente nesta
solenidade. Em virtude de um compromisso surgido na última hora,
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ele teve de ausentar-se e pediu-me que o representasse, já que
também sou advogado profissional de formação inscrito na OAB sob o
nº 35.321. Mais tarde, no final do dia, fui procurado pelo Dr. José
Geraldo, Secretário-Geral da Mesa, que ratificou não só o convite,
mas também a recomendação do Presidente Alberto Pinto Coelho
para que o representasse aqui. Aliás, na oportunidade, trouxe o
pronunciamento, que deverá ser lido neste momento por mim para
que, assim, represente não apenas o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
mas também o Presidente da Assembléia, expressando no texto lido o
desejo e admiração que o Presidente da Assembléia tem por essa
organização estudantil.

Sabendo que estaria aqui falando para autoridades e estudantes,
tive o cuidado, já que adoto isso em minha vida pessoal, de interagir
com o auditório. Considerando que sou de uma geração e a maioria
dos que participam deste encontro de outra, convidei meu filho David
Souza Costa, iniciante do curso de Direito, que está ali à nossa direita,
neste Plenário, participando também deste momento. Isso facilita,
portanto, a minha interação com a geração de todos os presentes,
sobretudo dos estudantes, já que tenho também pessoas em minha
família que estão na fase estudantil.

Como disse, trago um pronunciamento elaborado pela assessoria da
Presidência da Casa para que, em nome do Deputado Alberto Pinto
Coelho, externe neste momento, a vocês e às autoridades que
compõem a Mesa, o pensamento da Presidência da Casa. Farei a
leitura de forma sucinta, para não me alongar nem cansar o auditório,
que já está aqui há algum tempo aguardando a realização desta
solenidade. (- Lê:)

“Ao homenagear o ex-Presidente da República Afonso Pena, em
seu nome, o Centro Acadêmico traz à memória de todos um dos
fundadores e primeiro Diretor da escola livre de Direito. Afonso Pena,
mineiro de Santa Bárbara, é responsável por capítulos importantes de
nossa história. Como Governador de Minas, não só procedeu à
construção de Belo Horizonte como instalou nossa primeira
Constituição Estadual Republicana. Na Presidência do País, além de
grande incentivador da imigração e do transporte ferroviário,
patrocinou o heróico trabalho de Cândido Rondon, que ligou, pelos
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fios telegráficos, a Amazônia ao resto do País, ao mesmo tempo em
que mudava a orientação da política indigenista, transformando em
pacificação uma herança de lutas e extermínio das populações
nativas.

Se Afonso Pena criou essa escola que hoje é centro de excelência
nacional do ensino jurídico, seu corpo de alunos logo revelaria outros
vultos de importância nacional, com o relevo ímpar de Artur
Bernardes, Milton Campos e Tancredo Neves.

Fundado no dia 11/8/1908, o Centro Acadêmico instalou-se numa
das datas mais significativas para nosso meio jurídico. No mesmo dia
e mês, mas no ano de 1827, eram criados, em São Paulo e em
Olinda, nossos dois primeiros cursos de Direito, que tantos e tão bons
frutos trariam a este país. Desde então, o Caap integrou-se
ativamente ao movimento nacional que abraça as grandes causas
sociais e políticas.

A mais antiga entidade estudantil de Minas Gerais é também artífice
da história, responsável por manifestações de enorme significado na
construção política de nossa República. É assim que a torre de
petróleo erguida na Praça Afonso Arinos, diante da sede da
Faculdade de Direito, é a perene lembrança em nossa Capital da
campanha O Petróleo É Nosso, que levou à criação da Petrobras.

O compromisso dos acadêmicos de direito com a causa da
democracia salienta outras campanhas, como o engajamento pela
anistia e pelas Diretas Já, que desaguariam no final de um ciclo
sombrio e na reconquista da liberdade e do Estado Pleno de Direito.

O movimento estudantil então ressurgido defendeu nossa nova
Constituição e lutou pelo “impeachment” de Fernando Collor, levando
às ruas nossa juventude na luta pelo aprimoramento de nossas
instituições.

Uma sociedade mais igualitária e com maior justiça social continua
sendo a grande bandeira do Centro, junto à sua mobilização por uma
universidade pública e gratuita, mas também de excelência
acadêmica.

Nos dias atuais, quando é premente a ampliação do acesso à
Justiça a todos os cidadãos, bem como a necessidade da celeridade
processual, os futuros profissionais do direito têm no Caap um farol a
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lembrá-los da necessidade de uma atuação profissional independente,
autônoma e ética.

Aos alunos, aqui representados por Paulo Ricardo Cassaro dos
Santos, auguramos que, na melhor tradição de sua entidade
acadêmica, saibam usar o direito como instrumento imprescindível de
convivência humana. Nesse sentido, também este Parlamento está
comprometido com a promoção dos direitos sociais e da dignidade
humana, valorizando o trabalho, a educação, a ciência e o meio
ambiente.

A futura história do Caap, temos certeza, continuará empenhada na
defesa do Estado Democrático de Direito, contribuindo para a
consecução de um Judiciário, além de independente, transparente e
ágil. Nosso futuro como nação depende de uma ordem jurídica dotada
de instituições sólidas, capazes de trazer segurança e estabilidade ao
desenvolvimento social, nossa prioridade maior. 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 extraordinária de amanhã, dia 12, 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 12/8/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Célio Moreira e Walter Tosta, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alencar da Silveira Jr. e Fábio Avelar. 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
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Presidência informa que a reunião se destina a discutir a transferência
do terminal rodoviário de Belo Horizonte do Centro para o Bairro
Calafate e comunica o recebimento de ofício da Secretária de Estado
de Planejamento e Gestão justificando sua ausência nesta reunião. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Ricardo Lott, Assessor da Presidência da BHTRANS, representando
os Srs. Murillo de Campos Valadares, Secretário Municipal de
Políticas Urbanas da PBH, Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-
Presidente da BHTRANS, e Ricardo Coutinho Camillo, Gerente
Regional do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro; Marco
Antônio de Rezende Teixeira, Procurador-Geral do Município de Belo
Horizonte; Alberto Rodrigues, Vereador da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Guilherme Neves, Presidente da Associação SOS Bairros;
Iraci Firmino da Silva, Presidente da Associação dos Moradores e
Amigos do Coração Eucarístico; Ernani Ferreira Leandro, Presidente
da Associação Social, Cultural, Esportiva Nova Suíça e Gameleira,
Vila, Aglomerados e Adjacências; Maria Josefina Lavalle Cruz,
Assessora do SOS Bairros, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, o Deputado Délio Malheiros tece as considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja
convocado o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-
MG, para prestar informações a esta Comissão sobre a transferência
do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte do Centro para o Bairro
Calafate; o aumento das tarifas de embarque e a remuneração pelo
uso de espaços; e em que pleiteia se solicite à Prefeitura de Belo
Horizonte que a audiência pública agendada para o dia 24/7/2008,
destinada a discutir questões relativas à construção da nova
rodoviária, seja transferida para o mês de agosto; Fábio Avelar em
que solicita seja realizada audiência pública para debater assuntos
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referentes à desapropriação de imóveis com vistas à realização da
obra de canalização do Córrego Poderoso, em Santa Luzia. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2008
Às 9h45min, 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
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 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 2.619 e 2.632/2008 (Deputado Delvito
Alves); 2.621, 2.637 e 2.638/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.622,
2.630 e 2.639/2008 (Deputado Neider Moreira); 2.623, 2.625, 2.629,
2.633 e 2.636 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.624 e 2.631/2008
(Deputado Hely Tarqüínio); 2.626 e 2.634/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); e 2.627 e 2.635/2008 (Deputado Sebastião Costa).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Resolução
nº 2.597/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); e pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1 dos
Projetos de Lei nºs 2.174/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa,
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em virtude de redistribuição) e 2.614/2008 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.239/2008, no 1º
turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo respectivo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.581, 2.601 e
2.584/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, o último em
virtude de redistribuição); e pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nº 1 do Projeto de Lei nº 2.582/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os Projetos de Lei nºs 2.583 e
2.586/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa) são convertidos em
diligência ao autor, a requerimento do respectivo relator; e o Projeto
de Lei nº 2.585/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) é
convertido em diligência à Procuradoria-Geral do Estado, a
requerimento do respectivo relator. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Délio

Malheiros - Sebastião Costa - Neider Moreira.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2008

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Delvito Alves (substituindo este
ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do DEM),
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 debater as causas e
circunstâncias do incêndio ocorrido durante motim na Cadeia Pública
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Juca do Aníbal, em Arcos. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 900/2007 no 1º turno (Deputado Sargento
Rodrigues). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Osvaldo Wiermann Júnior, Delegado Titular da Delegacia
Especializada de Homicídios; Carlos Alves Francisco, Delegado
Titular da Delegacia de Polícia de Arcos; Capitão Araken de Freitas
Leite, Comandante da 13ª Companhia Independente de Formiga;
Edson da Cruz Lima, agente penitenciário de Arcos, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de
autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Registram-se as palavras do Ten.
Wagner Valadão da Silva, Comandante do Pelotão da PMMG de
Arcos. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (4), em
que solicita sejam formuladas manifestações de aplauso ao Sgt. PM
Ederson de Assis Carvalho, do 5º Batalhão, pela dissertação “Projeto
Olho Vivo: a íris dos olhos da segurança pública”; aos policiais
militares pela atuação na operação que resultou na prisão de 10
pessoas e apreensão de maconha em Divinópolis, São Sebastião do
Oeste e Juiz de Fora; em que solicita seja encaminhado ao Cel.
Gilmar Simões de Lima, Comandante da 4ª Região da PMMG, pedido
de informações sobre as providências tomadas em relação ao Capitão
PM Marco Antônio Rodrigues Oliveira, em face do seu indiciamento
por formação de quadrilha e corrupção passiva, na Operação
Pasárgada, bem como informações quanto ao número de militares
colocados à disposição do Chefe do Poder Executivo de Juiz de Fora;
e em que solicita seja realizada visita desta Comissão à cadeia
pública de Campos Gerais, para verificar as condições do local e a
situação da população carcerária. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
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e do público presente, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2008

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e proposições da Comissão.
A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofício
nº 209/2008, do Subsecretário de Estado de Casa Civil, Sr. Carlos
Alberto Pavan Alvim; ofício da Escola Família Agrícola Bontempo-
2008, publicados no “Diário do Legislativo” de 26/7/2008; Ofício nº
5.995/2008, da Advocacia-Geral do Estado, publicado no “Diário do
Legislativo” de 2/8/2008; e ofício do Sr. José de Oliveira Mascarenhas,
Fiscal Federal Agropecuário, que encaminha nota técnica e cartilhas
referentes a prevenção da encefalopatia espongiforme bovina (doença
da vaca louca). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 2.555/2008, em turno único, para o qual designou relator o
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. O parecer sobre o
Projeto de Resolução nº 2.473/2008, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Chico Uejo. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Antônio Carlos Arantes, sobre a Mensagem nº 247/2008, o
qual conclui pela apresentação de projeto de resolução, e do parecer
do relator, Deputado Chico Uejo, sobre o Projeto de Resolução nº
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2.207/2008, que conclui pela aprovação do projeto no 2º turno, o
Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Padre João.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Padre João em que solicita seja realizada audiência
pública na Comissão para promover o lançamento do Plano Safra
2008; Luiz Tadeu Leite e Gil Pereira em que solicitam seja formulado
convite ao Sr. Heli de Oliveira Penido, Presidente do Conselho de
Administração do Sicoob Credinor, do Sicoob Central Crediminas e do
Sicoob Brasil, para expor sobre o cooperativismo de crédito em Minas
Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Chico Uejo.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2008

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: dos Srs.
Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais (26/7/2008), e Francisco Carlos Canalli, Presidente
em exercício da Câmara Municipal de Juiz de Fora (2/8/2008). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
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e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.725, 2.733 e 2.734/2008. 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, 12 de agosto de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - André Quintão - Chico Uejo - Inácio

Franco - Célio Moreira.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2008

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Inácio Franco
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. O Deputado Inácio Franco se retira da reunião. A
matéria constante na pauta deixa de ser apreciada por falta de
quórum regimental. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Luiz Humberto Carneiro -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI Nº 18.512/2008, EM 6/8/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Hely Tarqüínio, Lafayette de Andrada e Gustavo Valadares, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
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“ad hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e
esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente, o Vice-Presidente e designar o relator. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Gustavo Valadares para atuar como
escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador
anuncia que foram registradas três cédulas de votação e que os
Deputados Hely Tarqüínio e Gustavo Valadares obtiveram três votos
cada um, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Ato contínuo, o Presidente “ad hoc” proclama o
eleito e declara empossado como Vice-Presidente Gustavo Valadares.
O Vice-Presidente Gustavo Valadares declara empossado o
Presidente Hely Tarqüínio e este designa como relator o Deputado
Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ruy Muniz - Fábio Avelar.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2008

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Carlos Mosconi (substituindo este
ao Deputado Bráulio Braz, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e 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
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2.731/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.258/2008. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Vanderlei Miranda (2) em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para obter, em audiência pública,
informações sobre os critérios a serem adotados, neste ano, no
período de defeso (piracema) e as estatísticas das operações de
defeso realizadas em 2006 e 2007; e seja realizada reunião para
debater os procedimentos de fiscalização e autorização, por parte do
DER-MG, do transporte fretado de passageiros e do transporte fretado
contínuo e os contratos de locação realizados por cooperativas de
transporte de passageiros. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Weliton Prado.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2008
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Ricardo
Augusto Simões Campos, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Copasa-MG, publicado no “Diário do Legislativo”, em
26/7/2008. 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



390

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.721 e
2.730/2008. 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, 13 de agosto de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Wander Borges.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.512, EM 12/8/2008

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lafayette de Andrada, Fábio Avelar e Ruy Muniz (substituindo este ao
Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do DEM),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio
Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e 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 manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.512 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Suspende-se a
reunião para a lavratura da ata. O Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara reaberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da ata desta
reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião e desta
Comissão, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar - Ruy Muniz.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.457/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Circolo Siciliano del
Brasile, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 2.457/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a entidade denominada Circolo Siciliano del Brasile, 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 mencionadas na referida lei, 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
nenhum membro da diretoria será remunerado, e, no art. 30, que, em
caso de sua extinção, o patrimônio remanescente reverterá em favor
de entidade com fins análogos aos seus.

Por fim, cabe esclarecer que, consoante o disposto no art. 1º do
estatuto da entidade, verifica-se que o art. 1º do projeto apresenta erro
material relativo a seu nome, 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 2.457/2008 com a Emenda nº 1,
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apresentada a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Circolo Siciliano del Brasile - CSB -, com sede no Município de Belo
Horizonte.”.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.580/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira,
com sede no Município de Guarani.

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 2.580/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, com sede no Município de
Guarani, que tem como finalidade precípua prestar relevantes serviços
na área de saúde aos habitantes locais.

Na consecução de seus propósitos, disponibiliza assistência médico-
hospitalar para quantos procurarem seus serviços, oferecendo
atendimento gratuito aos mais carentes; mantém em funcionamento o
equipamento de raios X, bem como um laboratório de análises
clínicas; desenvolve atividades na área da fisioterapia; celebra
convênios com a iniciativa privada e com entidades públicas para
subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.580/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.593/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de  utilidade pública a Fundação Padre Enio
Matin - Fuenio -, com sede no Município de Muriaé.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/7/2008 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 2.593/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Fundação Padre Enio Matin, com sede no Município de
Muriaé.

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 mencionadas na referida lei, 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. 25, que
nenhum membro pertencente ao corpo administrativo da fundação
receberá remuneração; e o art. 28 estabelece que, em caso de sua
extinção, o patrimônio remanescente será destinado a outra instituição
de finalidade semelhante.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.593/2008.
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Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.599/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Conferência São
Vicente de Paulo, com sede no Município de São Tomás de Aquino.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.599/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo, com sede no
Município de São Tomás de Aquino.

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 mencionadas na referida lei, 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.
35, inciso II, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios, a qualquer título; e, no inciso III do mesmo dispositivo,
estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede e atividades no Município de origem, registrada no Conselho
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Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise,

apresentamos a Emenda nº 1, na parte conclusiva deste parecer, que
dá nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao
registrado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.599/2008 com a Emenda nº 1.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de São Tomás de Aquino, com sede nesse Município.”.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 373/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Paulo Cesar, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.130/2003, di spõe sobre a
obrigatoriedade da instalação de gabinete sanitário em ônibus
intermunicipais de passageiros.

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

Posteriormente, foi a matéria apreciada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
aprovação na forma desse substitutivo.

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

Fundamentação
A proposição em estudo pretende tornar obrigatória a instalação de

gabinete sanitário nos ônibus intermunicipais que realizem viagens
com percurso superior a 80km, independentemente da categoria em
que se enquadrem.
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Argumenta seu autor que a instalação do referido gabinete irá
proporcionar ao viajante bem-estar e conforto durante uma longa
jornada, acabando com a necessidade de várias paradas ao longo do
itinerário e diminuindo substancialmente o tempo de viagem.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
matéria, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, e não
encontrou óbice de natureza jurídico-material à sua tramitação.
Contudo, no intuito de aprimorá-la, apresentou o Substitutivo n° 1,
uma vez que a exigência de instalação de gabinetes sanitários deve-
se dirigir a todos os possíveis prestadores do serviço de transporte
coletivo, sejam concessionárias - empresas privadas -, seja o próprio
Executivo, caso oferte diretamente o serviço, ainda que, na prática,
este venha sendo sempre delegado.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas também
não encontrou óbice à aprovação do projeto, salientando a
oportunidade da matéria, principalmente diante de dispositivo do
Decreto n° 2.521, de 1998, que regulamenta a Lei Fe deral n° 8.987,
de 1995, o qual estabelece como direitos do passageiro a higiene e o
conforto, do início ao fim da viagem.

Na justificação do requerimento em que solicitou a distribuição da
matéria a esta Comissão, o Deputado Doutor Viana argumentou que a
exigência da instalação de gabinete sanitário nos ônibus acarretaria
impacto financeiro às concessionárias, ao cidadão e até a
comerciantes e a Municípios em que os coletivos realizam paradas.

A partir de requerimento do Deputado Antônio Júlio aprovado em
15/7/2008, foram encaminhados quesitos de ordem técnica ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, com o intuito de subsidiar a análise da matéria. O citado
Departamento encaminhou a esta Casa a Nota Técnica n° 25/2008,
que aponta a inviabilidade da proposição sob comento.

Com efeito, o que se depreende da citada nota técnica é que, caso
aprovado o projeto, seria impossível não repassar ao usuário, no
preço da passagem, o custo da instalação do sanitário no veículo. Isso
seria obrigatório para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos firmados entre a administração pública e as
empresas concessionárias ou delegatárias do serviço de transporte
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coletivo, porém altamente impopular e socialmente condenável.
Dessa forma, a atual sistemática, que prevê a obrigatoriedade da

existência de sanitários apenas nos ônibus executivos e semileitos,
mostra-se a mais adequada e justa, por possibilitar ao usuário a opção
pelo serviço convencional, de menor custo e, embora sem gabinete
sanitário, sujeito a paradas periódicas, cujo intervalo, por força do
inciso II do art. 41 do Decreto n° 44.603, de 2007,  não pode ser
superior a 3 horas e 30 minutos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

373/2007.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.764/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.764/2007 “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema
de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar
nas novas edificações que especifica e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu
parecer.

A requerimento do autor, deferido pelo Presidente no dia 4/12/2007,
foi a proposição encaminhada a esta Comissão, para, nos termos
regimentais, receber parecer de mérito.

Fundamentação
A proposição pretende estabelecer a obrigatoriedade de adoção de

sistema de aquecimento de água por meio de aproveitamento de
energia solar nas novas edificações no Estado de Minas Gerais
destinadas a usos residencial e não residencial. A proposição
pretende alcançar, assim, estabelecimentos comerciais, como
academias de ginástica, institutos de beleza, salões de cabeleireiro e
similares, hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso,
escolas, creches, abrigos, asilos e albergues.

A exigência que se pretende instituir para as novas construções por
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meio da proposição em tela é defendida pela Associação Brasileira de
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento - Abrava -
em conjunto com o Vitae Civilis, uma ONG socioambiental. O sítio
eletrônico que aquela entidade mantém na internet
(www.cidadessolares.org.br) informa que “a obrigatoriedade da
instalação de aquecedores solares em edificações não é uma idéia
nova. Desde 1980, o uso desta tecnologia de aquecedores solares é
obrigatório em Israel, primeiro país do mundo a adotar este tipo de
política para o uso da energia solar. Muitos países e muitas cidades
vêm adotando esta política, como solução definitiva e necessária,
inclusive o Brasil”. Informa, ainda, que várias cidades já
estabeleceram exigências similares, como São Paulo, Porto Alegre e
Varginha, e que, em outras, tramitam proposições legislativas com o
mesmo propósito.

A intenção do autor, ao trazer para esta Casa, por meio da
proposição em exame, o debate que já ocorre em vários Legislativos
Municipais é nobre, porque visa a promover o uso de uma fonte de
energia que não causa impacto ambiental, podendo ser classificada
como energia limpa. Ocorre que a definição de regras para
construções residencial e não residencial é de competência municipal;
para isso todos os Municípios dispõem de um Código de Obras. Não
se trata de estabelecer que o uso de energia limpa é uma matéria de
interesse predominantemente local, porém não se pode generalizar tal
exigência para o conjunto dos 853 Municípios mineiros, que
apresentam realidades socioeconômicas muito diversas entre si.
Ademais, sendo adotada norma de âmbito estadual, há que se
indagar se o Estado dispõe de estrutura administrativa para orientar
os cidadãos para a implementação da norma e fiscalizar o seu
cumprimento.

A despeito de o Projeto de Lei nº 2.115/2008, do Deputado Deiró
Marra, ter sido anexado à proposição em análise por tratar de matéria
similar, vale a pena chamar a atenção para outro projeto em
tramitação. Já discutido por esta Comissão, o Projeto de Lei nº
829/2007, do Deputado Célio Moreira, institui a política estadual de
incentivo ao uso da energia solar. Com foco mais amplo no potencial
de utilização da energia solar, atende às possibilidades normativas do
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projeto em comento; nada impede, todavia, que, no universo da
energia solar aplicada à construção civil, especifiquemos ações
possíveis no âmbito da atuação do poder público estadual, como
exemplo para toda a sociedade. Assim, apresentamos o Substitutivo
nº 1, adotando como regra a instalação de aquecimento de água por
energia solar em todas as construções próprias ou financiadas pelo
Estado.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 1.764/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de

aquecimento de água por meio da energia solar nas edificações do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação de sistema de aquecimento de

água por energia solar nas edificações construídas, direta ou
indiretamente, pelo Estado a partir da data de publicação desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Inácio Franco, relator - Almir Paraca.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.260/2008
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de
violência contra a mulher no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/4/2008, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade 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, combinado com o art. 102, XV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise dispõe sobre o registro e a divulgação
dos índices de violência contra a mulher no Estado.

A violência praticada contra a mulher constitui uma grave violação
aos direitos fundamentais da pessoa. É um fenômeno que atinge
mulheres de todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas,
independentemente da escolaridade e da condição econômica. É
praticada em razão da dominação e da exploração baseadas na
diferença de gênero, na qual a mulher figura como vítima de violência
fundada na presunção da superioridade do sexo oposto.

O reconhecimento da vulnerabilidade da mulher à violência
mobilizou diversos países a efetuar mudanças significativas nas
políticas nacionais, regionais e internacionais, abordando a questão
da violência baseada em gênero. Entre os acordos de referência,
podemos citar a Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada
em Viena, em 1993, que inovou ao reconhecer os direitos humanos
das mulheres como parte indivisível e inalienável dos direitos
humanos universais e ao afirmar que a violência de gênero é
incompatível com a dignidade e o valor da pessoa humana.

Uma conquista importante para o enfrentamento dessa questão em
nosso país foi a promulgação da Lei Federal nº 11.340, de 2006,
conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir
e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em
situação de violência doméstica e familiar. Segundo essa lei, configura
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Em âmbito estadual, podemos citar a Lei nº 15.218, de 2004, que
cria a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher, e a Lei nº
13.432, de 1999, que cria o Programa Estadual de Albergues para a
Mulher Vítima de Violência, com o objetivo de colaborar para que as
vítimas superem as situações de crise e carência psicossocial e de
valorizar as potencialidades da mulher, despertando sua consciência
de cidadania e contribuindo para o desenvolvimento de sua
capacidade profissional.

Além dos mecanismos legais instituídos em Minas Gerais, o
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Governo elaborou o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres,
que apresenta ações em andamento e propõe a adoção de medidas
concretas para coibir as discriminações de gênero e os entraves
encontrados pelas mulheres no acesso aos direitos fundamentais.
Uma das áreas estratégicas de atuação desse plano é o
enfrentamento à violência contra as mulheres, dando-se ênfase ao
Programa de Combate à Violação dos Direitos Humanos, que visa a
receber denúncias de violação de direitos humanos por meio do
Disque-Direitos Humanos, e ao projeto de criação, estruturação e
implementação da defensoria pública especializada na defesa dos
direitos das mulheres em situação de violência.

Uma das diretrizes da política pública instituída pela Lei Maria da
Penha é a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou
etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência da
violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização
de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica
dos resultados das medidas adotadas. Além disso, essa lei determina
que as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a
mulher sejam incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do
sistema de justiça e segurança, a fim de subsidiar o sistema nacional
de dados e informações relativos às mulheres.

Percebe-se, portanto, que o projeto apresentado está em sintonia
com as normas dessa lei. O registro dos índices de violência contra a
mulher irá contribuir para a elaboração de indicadores que subsidiem
a formulação, a implementação e o acompanhamento de políticas
públicas direcionadas à prevenção e à erradicação da violência contra
a mulher.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir o seu parecer,
apresentou o Substitutivo nº 1, visando a sanar vício de iniciativa que
o projeto original apresentava, sem, contudo, promover alterações de
conteúdo.

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

2.260/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.



402

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros, relator - Carlos

Pimenta - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.342/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Antônio Carlos
Arantes, “acrescenta o inciso X ao art. 10 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/5/2008, 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 sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposta em tela pretende alterar a legislação tributária do Estado

com o objetivo de inserir as embalagens destinadas ao
acondicionamento de frutas, hortaliças e flores entre as hipóteses de
diferimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Segundo o
autor do projeto, a medida irá desonerar a etapa primária da
comercialização desses produtos, dinamizando a atividade rural, em
benefício de toda a cadeia produtora.

A proposta foi convertida em diligência à Secretaria de Estado de
Fazenda, que se manifestou por meio da Nota Técnica nº 23/2008,
alegando que razões de ordem legal não recomendam a aprovação
da medida proposta.

Há de ser observado que a pretensão do parlamentar consiste na
possibilidade da eliminação do ônus tributário para os produtores de
frutas, hortaliças e flores, conforme consta na justificação do projeto.

Analisando a matéria sob esse enfoque, deparamos com óbices de
natureza constitucional e legal que inviabilizam a tramitação do projeto
nesta Casa.

Primeiramente, lembramos que a Lei Complementar nº 24, de
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7/1/75, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional por força
do disposto no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta da República, estabelece a competência do
Conselho de Política Fazendária - Confaz - para deliberar, por meio de
convênios celebrados entre os Estados e o Distrito Federal, sobre
toda e qualquer alteração relativa ao ICMS da qual resulte eliminação,
direta ou indireta, do imposto. É o que se pode observar do preceito
constante no art. 1º, parágrafo único, inciso IV, daquele diploma,
conforme a seguir transcrito:

“Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:
(...)
IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-

fiscais, concedidos com base no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta do respectivo ônus”.

Deve ser observado, também, que o diferimento consiste em uma
técnica de arrecadação tributária pela qual se transfere o momento do
recolhimento do imposto cujo fato gerador já tenha ocorrido.

Nota-se que as medidas dessa natureza são implementadas pelo
Poder Executivo, sendo que a Constituição mineira, em seu art. 66,
inciso III, estabelece como competência privativa do Governador do
Estado a instauração do processo legislativo na hipótese de tratar-se
de matérias que dizem respeito à organização dos serviços públicos.

Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de tramitação do projeto
nesta Casa, em que pese ao interesse do autor em criar benefícios
que contemplem os produtores de flores, frutas e hortaliças.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.342/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Délio Malheiros -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.365/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, a proposição em epígrafe

“dispõe sobre a criação do Programa Adote um Leito, que visa à
adoção de leitos hospitalares por pessoas jurídicas na rede estadual
de saúde pública”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/5/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende criar o Programa Adote um

Leito, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, o qual, nos termos
do seu art. 2º, consiste na adoção por pessoa jurídica de direito
privado, nacional ou internacional, de um ou mais leitos hospitalares
da rede pública estadual. A referida adoção dar-se-á por meio de
doações, em espécie ou produtos, com base no levantamento dos
custos de uma enfermaria, podendo os adotantes utilizar, para fins
publicitários, o espaço interno e externo dos prédios das unidades de
saúde bem como expor sua marca em local visível. E, ainda, em seu
art. 5º, o projeto em questão autoriza as unidades de saúde a firmar
contrato de adoção, que será de, no mínimo, seis meses.

Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução
de programas são atividades administrativas e estão inseridas no rol
de competências materiais do Estado, cabendo ao Poder Executivo,
estruturado como o detentor dos instrumentos apropriados para criar
programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a
competência para instituir esse tipo de ação, prescindindo,
obviamente, de autorização para tal.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu
como Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou,
ainda, funções para cada um desses Poderes, atribuindo-lhes
competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada
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Poder possui uma função predominante, que o caracteriza como
detentor de uma parcela da soberania estatal, além de outras funções
previstas no Texto Constitucional. São as chamadas funções típicas e
atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra.

Ao Poder Executivo, a norma constitucional atribui a função típica de
administrar, por meio de atos de chefia de Estado, de governo e de
administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do
ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa
pública.

Ressalte-se que a atividade legislativa opera no plano da abstração
e da generalidade e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa, pois isso iria
esvaziar a atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio
constitucional da separação dos Poderes.

Nesse sentido, tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal,
conforme a Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não
estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos
expressamente previstos na Constituição da República, conforme o
disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Ademais, é preciso reconhecer que, ao vincular um programa à
Secretaria de Estado de Saúde, a proposição se insere no âmbito da
reserva de iniciativa do Governador do Estado para as leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração afetos ao Poder Executivo.

De fato, o processo de estruturação e definição das atribuições dos
órgãos integrantes da administração pública estadual é matéria que,
por sua natureza, encontra-se entre aquelas de iniciativa privativa do
Poder Executivo. Nesse sentido, a Constituição do Estado, em seu art.
66, III, “e”, determina que é matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado a criação, estruturação e extinção de
Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração
indireta.

Por fim, o projeto de lei sob comento autoriza as unidades de saúde



406

a celebrar contrato de adoção, o que se mostra inócuo, uma vez que
cabe a essas unidades decidir, segundo as circunstâncias, sobre a
celebração de contratos. A rigor, a autorização legislativa como
medida necessária para legitimar atos e ações de outro Poder tem
sede constitucional e deve ser interpretada restritivamente, sob pena
de comprometer o princípio da separação dos Poderes. Outrossim,
como o art. 5º do projeto se reveste de cunho meramente autorizativo,
não vincula o destinatário do comando normativo.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na
justificação da proposta, existem vícios de natureza constitucional e
legal que inviabilizam a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.365/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.458/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a criação do Programa Boa Visão e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende instituir o Programa Boa Visão,

que consiste, nos termos do seu art. 1º, na avaliação oftalmológica
anual dos alunos matriculados na educação básica das redes pública
e particular de ensino e dos adultos com idade superior a sessenta
anos bem como no encaminhamento para o tratamento de doenças.
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O programa em questão subdivide-se nos Programas Boa Visão na
Escola e Boa Visão na Terceira Idade e atuará de forma
universalizada, nas faixas etárias especificadas, por meio de
celebração de convênio com as Prefeituras Municipais interessadas,
que disponibilizarão profissionais habilitados para a realização da
avaliação oftalmológica, encaminharão ao Sistema Único de Saúde os
pacientes portadores de doenças, gerenciarão o programa, mapearão
os dados obtidos pelo programa e fornecerão armações e lentes.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto em exame busca
trazer para o âmbito legal matéria que, por sua natureza, é de caráter
eminentemente administrativo, por isso situada no campo de atuação
institucional do Poder Executivo. A criação de programas,
independentemente do seu conteúdo, deve dar-se de acordo com as
demandas sociais concretas, as quais variam segundo as
contingências e as prioridades governamentais e são
necessariamente implementadas tendo por meta o interesse da
coletividade.

Não podemos olvidar que a Carta Magna atribui ao Poder Executivo
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.

O Poder Legislativo, por sua vez, opera no plano da abstração e da
generalidade, não podendo avançar a ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa
governamental, sob pena de esvaziar a atuação institucional do
Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

Nesse sentido tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal,
conforme a Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não
estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos
expressamente previstos na Constituição da República, conforme o
disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

E, ainda, conforme já foi salientado por esta Comissão, o Poder
Legislativo não tem competência para editar norma prevendo a
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celebração de convênio pelo Poder Executivo, como previsto no art. 3º
do projeto em estudo, uma vez que esta é atividade de caráter
eminentemente administrativo, sendo, portanto, da competência o
Executivo. Assim dispõe a Carta mineira, no art. 90, XVI, que compete
privativamente ao Governador do Estado celebrar convênio com
entidade de direito público ou privado.

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 Estadual, o qual
determinava que competia à Assembléia Legislativa autorizar a
celebração de convênio pelo governo do Estado com entidades de
direito público ou privado e ratificar o que, por urgência ou interesse
público, for efetivado sem tal autorização, desde que encaminhado à
Assembléia Legislativa nos dez dias subseqüentes à sua celebração.

Salientamos, por fim, que, no plano estadual, a Lei nº 10.868, de
1992, dispõe sobre a aplicação gratuita dos testes de acuidade visual
e auditiva nos alunos da pré-escola e do 1º grau das redes pública e
particular de ensino e a Lei nº 16.672, de 2007, torna obrigatórios o
teste do reflexo vermelho em recém-nascidos e o exame oftalmológico
completo em crianças com idade entre 7 e 10 anos.

Dessa forma, entendemos que a proposição em estudo não deve
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.458/2008.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 867/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 867/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Costa, que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres do
Distrito de São Pedro do Avaí, com sede no Município de Manhuaçu,
foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 867/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de São

Pedro do Avaí - Amspa -, com sede no Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Mulheres de São Pedro do Avaí - Amspa -, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 980/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 980/2007, de autoria do Deputad o Neider

Moreira, que declara de utilidade pública o Serviço Assistencial Quita
Guimarães Tolentino - Projeto Prosseguir -, do Município de Cláudio,
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° 980/2007
Declara de utilidade pública a entidade Serviço Assistencial Quita

Guimarães Tolentino, com sede no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Serviço

Assistencial Quita Guimarães Tolentino, com sede no Município de
Cláudio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia
Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.493/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.493/2007, de autoria do Deput ado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro São Paulo, com sede no Município de Matozinhos, 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° 1.493/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São

Paulo, com sede no Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária do Bairro São Paulo, com sede no Município de
Matozinhos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.498/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.498/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a entidade Obra Social
Padre José Baldo, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.498/2007

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Padre José
Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Social

Padre José Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.791/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.791/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação para o
Desenvolvimento e Crescimento Humano, com sede no Município de
Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.791/2007
Declara de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento e

Crescimento Humano, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação para o

Desenvolvimento e Crescimento Humano, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.819/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.819/2007, de autoria do Deput ado Delvito

Alves, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Itapuã, com sede no Município de Unaí, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.819/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Itapuã, 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 Moradores do Bairro Itapuã, com sede no Município
de Unaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.110/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.110/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a instituição Obras
Sociais São Jorge, 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° 2.110/2008
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São Jorge,

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 Obras Sociais

São Jorge, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.132/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.132/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Feminina
de Assistência Social de Pouso Alegre - Afas-PA  -, 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° 2.132/2008
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Assistência

Social de Pouso Alegre - Afas-PA -, com sede no Município de Pouso
Alegre.

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

de Assistência Social de Pouso Alegre - Afas-PA -, com sede no
Município de Pouso Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.277/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.277/2008, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
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Bairro Tocantins - Ascobat -, 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° 2.277/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Tocantins - Ascobat -, 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 do Bairro Tocantins - Ascobat -, com sede no Município
de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.329/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.329/2008, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro Veneza - Asmove -, 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° 2.329/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Veneza - Asmove -, 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 de

Moradores do Bairro Veneza - Asmove -, com sede no Município de
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Ribeirão das Neves.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.341/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.341/2008, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Pequeno Lar, 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° 2.341/2008
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pequeno Lar,

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

Pequeno Lar, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.348/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.348/2008, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Nacional dos
Servidores Públicos da Federação - Assebrasp -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.348/2008
Declara de utilidade pública a Associação Nacional dos Servidores

Públicos da Federação - Assebrasp -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

dos Servidores Públicos da Federação - Assebrasp -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.349/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.349/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade  pública  a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Aiuruoca, 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° 2.349/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Aiuruoca, 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 Aiuruoca, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Lafayette de

Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.362/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.362/2008, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro Luar da Pampulha e Adjacências - Ascomluar -, 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° 2.362/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Luar da Pampulha e Adjacências - Ascomluar -, 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 do Bairro Luar da Pampulha e Adjacências - Ascomluar -,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.363/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.363/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Casa do
Itanhanduense Sarah Guedes Costa, com sede no Município de
Itanhandu, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.363/2008
Declara de utilidade pública a entidade Casa do Itanhanduense

Sarah Guedes Costa, com sede no Município de Itanhandu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa do

Itanhanduense Sarah Guedes Costa, com sede no Município de
Itanhandu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.367/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.367/2008, de autoria da Deput ada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública a Associação El Shadai,
com sede no Município de Francisco Sá, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.367/2008
Declara de utilidade pública a Associação El Shadai, com sede no

Município de Francisco Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação El Shadai,

com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely
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Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.370/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.370/2008, de autoria do Deput ado Eros Biondini,
que altera o art. 1° da Lei n° 9.995, de 20 de nove mbro de 1989, que
declara de utilidade pública o Conselho Particular Santo Antônio da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Distrito de Venda
Nova, 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° 2.370/2008
Altera o art. 1° da Lei n° 9.995, de 20 de novembro  de 1989, que

declara de utilidade pública o Conselho Particular Santo Antônio da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Distrito de Venda
Nova, no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 9.995, de 20 de novem bro de 1989,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o La r dos Idosos Santo

Antônio de Pádua de Venda Nova da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 9.995, de 1989, passa a ser: “Declara de
utilidade pública o Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua de Venda
Nova da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Belo Horizonte.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.372/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.372/2008, de autoria do Deput ado Gustavo

Valadares, que altera o art. 1° da Lei n° 12.692, d e 17 de dezembro de
1997, 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° 2.372/2008
Altera o art. 1° da Lei n° 12.692, de 17 de dezembr o de 1997, que

declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da
Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Jabuticatubas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 12.692, de 17 de deze mbro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o La r dos Idosos São

Jerônimo da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Jabuticatubas.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 12.692, de 1997, passa  a ser: “Declara
de utilidade pública o Lar dos Idosos São Jerônimo da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Jabuticatubas.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.387/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.387/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Jaibense de
Apoio ao Menor - Ajam -, com sede no Município de Jaíba, 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° 2.387/2008

Declara de utilidade pública a Associação Jaibense de Apoio ao
Menor - Ajam -, com sede no Município de Jaíba.

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

de Apoio ao Menor - Ajam -, com sede no Município de Jaíba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.388/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.388/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública  a Associação dos
Agricultores Familiares Monte Cristo - AAFMC -, com sede no
Município de Malacacheta, 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° 2.388/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores

Familiares Monte Cristo - AAFMC -, com sede no Município de
Malacacheta.

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

Agricultores Familiares Monte Cristo - AAFMC -, com sede no
Município de Malacacheta.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely
Tarqüínio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.389/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.389/2008, de autoria do Deput ado Eros

Biondini, que declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Rural do Bimbarra - Aderb -, com sede no Município
de Malacacheta, 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° 2.389/2008
Declara de  utilidade  pública a Associação de Desenvolvimento

Rural do Bimbarra - Aderb -, com sede no Município de Malacacheta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Desenvolvimento Rural do Bimbarra - Aderb -, com sede no Município
de Malacacheta.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.408/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.408/2008, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública o Conselho Central São Bento
da Sociedade de São Vicente de Paulo de João Monlevade, 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° 2.408/2008

Declara de utilidade pública o Conselho Central São Bento da
Sociedade de São Vicente de Paulo de João Monlevade, com sede no
Município de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central São

Bento da Sociedade de São Vicente de Paulo de João Monlevade,
com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.412/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.412/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Creche Escola Carinha de
Anjo, com sede no Município de Barbacena, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.412/2008
Declara de utilidade pública a Creche Escola Carinha de Anjo, com

sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Escola Carinha

de Anjo, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Lafayette de

Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.419/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.419/2008, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Águas Formosas, 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° 2.419/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Águas Formosas, 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 Águas Formosas, com sede
nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 267/2008
(encaminhando veto total à Proposição de Lei nº 18.615), do
Governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº
2.684/2008 - Requerimentos nºs 2.796 a 2.800/2008 - Requerimento
do Deputado Alberto Pinto Coelho - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira, de
Turismo, de Segurança Pública, de Assuntos Municipais e do
Trabalho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Getúlio
Neiva, Eros Biondini, André Quintão, Padre João e Carlin Moura - 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 18.590 - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
aprovação - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio; questões de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura -
Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Luiz Tadeu Leite - Padre João - Rômulo Veneroso -
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Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

“MENSAGEM Nº 267/2008*
Belo Horizonte, 12 de agosto 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 18.615, que institui a política de incentivo aos atletas praticantes do
desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas e
dá outras providências, por considerá-la contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se
manifestou:

Razões do Veto
A instituição de política de incentivo aos atletas praticantes do

desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas,
com a concessão de bolsa-atleta a todas as categorias previstas na
Proposição de Lei, gera significativo impacto nas contas públicas.

A Proposição de Lei não foi precedida de um estudo prévio do
atendimento às exigências impostas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

São essas as razões que me levam a opor veto à Proposição de Lei
nº 18.515, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia
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Assembléia Legislativa.”
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Kaoru Ashizawa, Vice-Governador da Província de

Yamanashi, no Japão, agradecendo a calorosa recepção e
hospitalidade durante sua visita a este Estado.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.249/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Nardyello Rocha de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Ipatinga, encaminhando cópia dos documentos que menciona,
apresentados por Vereadores Mirins nessa Casa Legislativa, em
reniões em 2007 e 2008, em que solicitam melhorias em diversas
escolas estaduais. (- À Comissão de Educação.)

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.866/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 373/2007 e
2.303/2008, em atenção a pedidos, respectivamente, das Comissões
de Fiscalização Financeira e de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as
notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.433/2008, da
Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Antônio Eduardo de Noronha Amabile, Subsecretário de
Trabalho, Emprego e Renda, informando que o Governo do Estado,
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, celebrou
com o Ministério do Trabalho o convênio que menciona, destinado à
integração e operacionalização das funções e ações do Sistema
Público de Emprego, Trabalho e Renda. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (6), informando a
liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a
garantir a execução de programas desse fundo. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF,
notificando liberação de recursos financeiros destinados à Copasa-
MG, referentes às parcelas dos contratos que menciona. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente - PAB TCE - da CEF,
informando celebração de contrato entre essa Caixa e a Emater, com
vistas à aquisição de patrulha mecanizada. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Mário Raimundo de Melo, Diretor II da Superintendência
Regional de Ensino de Barbacena, agradecendo voto de
congratulações formulado por esta Casa com base no Requerimento
nº 2.671/2008, do Deputado Lafayette de Andrada.

Do Sr. Reynaldo Fernandes, Presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, comunicando
celebração de convênio com a Secretaria de Educação, para apoiar a
realização de atividades relativas ao Censo Anual da Educação
Básica nos levantamentos referentes ao ano letivo de 2008. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação
Institucional e Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração
Prisional (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs
2.447 e 2.542/2008, das Comissões de Segurança Pública e de
Direitos Humanos, respectivamente.

Da Sra. Márcia Cristina D. Barbosa, Assistente da Vice-Presidência
do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e
de Lubrificantes, com referência a convite para reunião da Comissão
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de Defesa do Consumidor, encaminhado pelo Ofício nº
1.735/2008/SGM, informando que o Sr. José Augusto Neves
representará o Sindicato na referida audiência. (- À Comissão de
Defesa do Consumidor.)

CARTÃO
Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig,

encaminhando exemplar do Relatório de Gestão da Fhemig referente
ao ano de 2007. (- À Comissão de Saúde.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.684/2008
Dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas,

equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de
radiodifusão e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas a

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
a importação de máquinas, equipamentos partes e acessórios
destinados a empresa de radiodifusão sonora e de sons e imagens de
recepção livre e gratuita, para aquisição do conversor, dos “softwares”
e dos demais componentes necessários para implantação do sistema
de televisão digital.

Parágrafo único - a isenção prevista no “caput” deste artigo se fará
nos termos do Convênio ICMS 10, de 30 de março de 2007, e do
Convênio ICMS 68, de 6 de julho de 2007.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
prorrogações dos convênios de que trata esta lei, condicionadas a
deliberações e ratificações pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz -, nos termos da Lei Complementar Federal nº
24, de 7 de janeiro de 1975.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



430

Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O Convênio ICMS 10, de 30/3/2007, autoriza os

Estados e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS na
importação de máquinas, equipamentos, partes e acessórios
destinados a empresa de radiodifusão.

O Distrito Federal, através de decreto legislativo já aderiu à isenção
do ICMS, beneficiando assim a aquisição de equipamentos de TV
digital.

Com o referido beneficio, as emissoras de TV do Estado de Minas
Gerais ficarão isentas do pagamento do ICMS para aquisição do
conversor, dos “softwares” e dos demais componentes necessários
para implantação do sistema de televisão digital.

A isenção de tributos sobre o conversor já foi obtida junto ao
governo da Bahia por um período de dois anos e foi pedida também
nos Estados da Paraíba e de São Paulo. Com a desoneração de
impostos, o produto poderá ser adquirido por valor bem inferior ao que
vem sendo praticado no mercado.

Com relação aos aspectos legais, a Constituição da República
remete a lei complementar a regulação da forma como as isenções,
os incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados,
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, § 2º,
XII, “g”). O mesmo diploma constitucional estabelece, no art. 34, § 8º,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a prevalência das
normas constantes na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, enquanto
não vier a ser editada a lei mencionada.

De acordo com a norma mencionada, o benefício de natureza fiscal
com base no ICMS, conforme ocorre com esta proposição, deve ser
instituído por meio de convênio entre os Estados, no âmbito do
Confaz; e, conforme consta na própria proposição, o Confaz instituiu a
isenção do ICMS através do Convênio ICMS 10, de 30/3/2007.
Ademais, o art. 61 da Constituição Estadual permite à Assembléia
Legislativa deliberar sobre o tema em questão, não havendo óbice à
aprovação deste projeto, contando assim com o apoio de nossos
nobres pares nesta Casa.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.796/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Sra. Eleonora Santa Rosa
pelos relevantes serviços prestados ao Estado como Secretária de
Cultura.

Nº 2.797/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Eduardo Rocha
Brant por sua posse no cargo de Secretário de Cultura. (- Distribuídos
à Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.798/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
pleiteia seja solicitado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte que
determine a realização de nova audiência pública para discutir a
transferência do terminal rodoviário do Centro para o Bairro Calafate.
(- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.799/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
seja solicitado ao Corregedor-Geral de Polícia Civil que informe se foi
instaurado procedimento administrativo para apurar denúncia de
utilização de veículo oficial dessa corporação em Porto de Galinhas
(PE) e que, em caso afirmativo, preste informações sobre o
andamento do processo. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.800/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que
participaram da operação que levou à prisão de Adílson José de Melo,
conhecido como "Cirurgião" e acusado de adulteração de veículos.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira, de Turismo, de
Segurança Pública, de Assuntos Municipais e do Trabalho.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros
companheiros, ocupo a tribuna para tratar de um estranho processo
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licitatório que está sendo realizado na minha cidade, Teófilo Otôni.
Desde o dia 20 de junho passado, temos acompanhado a operação
deflagrada em 119 Municípios brasileiros, sendo 114 de Minas Gerais,
onde foram questionadas irregularidades nos processos licitatórios
para a realização de obras com recursos federais depositados na
Caixa Econômica Federal - CEF.

É estranho, neste momento, às vésperas da eleição, apresentar uma
licitação para asfaltamento na nossa cidade exatamente com os
recursos bloqueados pela CEF.

O cidadão Paulo José da Costa Ramos entrou com recurso junto à
Prefeitura argüindo exatamente sobre esse aspecto. Além das várias
infrações às leis de licitação, dos vários erros e equívocos constantes
no edital de licitação, esse fato é superveniente. A nossa cidade foi
visitada no dia 20 de junho pela Polícia Federal. O Secretário de
Planejamento, responsável pelas licitações e por praticamente tocar a
Prefeitura, o homem forte da Prefeitura, foi preso, algemado, ficou
detido por vários dias e depois liberado. Ele está na cidade e continua
a mandar e coordenar a Prefeitura, embora tenha sido afastado por 60
dias a bem do serviço público. Agora, Sr. Presidente, chega-me a
notícia de que está em andamento um processo licitatório com
recursos da CEF.

Ora, o Ministério das Cidades, a Casa Civil da Presidência da
República, a Ministra Dilma Rousseff e o nosso querido Chefe da
Controladoria-Geral da União oficiaram todas as agências da CEF e
Prefeituras envolvidas na suspeita de irregularidades com recursos
federais. Quero deixar claro: recursos federais. Até hoje não tivemos
nenhum caso de irregularidade em Minas Gerais com recursos
estaduais. Repito: nenhum caso em Minas Gerais.

Os recursos federais repassados estão sob investigação da Polícia
Federal, que ainda não concluiu o seu inquérito para encaminhá-lo à
Justiça, e esta ainda não liberou os recursos bloqueados pelos
Ministérios. Estranha-se que, a menos de 60 dias para as eleições,
faça-se um edital para asfaltamento de 68 ruas da minha cidade
exatamente com dinheiro do Ministério. Depositado onde? Na CEF.
Será que vale ou não vale?

Assistimos nos últimos dias a uma movimentação dos Prefeitos
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envolvidos em denúncias de irregularidades, pedindo quase que pelo
amor de Deus ao governo federal para liberar os recursos. E os
jornais de ontem estamparam de forma clara que a reunião solicitada
por esses Prefeitos deu em nada. O próprio Ministério e a
Controladoria-Geral da União dizem que não abrem mão do bloqueio
dos recursos. No entanto, na minha cidade processa-se uma licitação
para usar o dinheiro que está bloqueado. Não posso, Sr. Presidente,
entender que a Prefeitura da minha cidade esteja apostando naquela
máxima muito freqüente na Baixada Fluminense, do “me-engana-que-
eu-gosto”. Meu povo não gosta de ser enganado. É uma baita
enganação propor, a menos de 60 dias das eleições, uma licitação
para asfaltamento com dinheiro bloqueado da CEF. Ora, todos
sabemos que há ofício que manda bloquear recursos oriundos de
todos os Ministérios, e não só do Ministério das Cidades. A minha
preocupação é que o processo está em andamento. Esse processo
em andamento nos cria uma dificuldade enorme de entender o que
está acontecendo neste país. Efetivamente, toda aquela operação da
Polícia Federal, a qual tem um nome interessante, era brincadeira? A
Justiça já tomou conhecimento dessas denúncias? As irregularidades
já foram apuradas ou não? As obras são realmente irregulares? Há
algum conluio com alguém? Há alguma “maracutaia” por trás desse
dinheiro? Alguém esclareceu o quê, para sabermos se efetivamente
podemos aceitar a continuação dessa licitação? Os documentos
encontram-se comigo, assim como todo o processo licitatório.
Verifiquei apenas 11 irregularidades no processo, além da denúncia
do cidadão Paulo Ramos, que foi feita exatamente perguntando sobre
esses 11 quesitos, esses 11 erros formais. Sobretudo sobre se é
verdade ou não que há bloqueio. Se não há bloqueio, que se libere o
dinheiro de todas as Prefeituras envolvidas nessas denúncias de
irregularidades, e não apenas se faça de conta que não aconteceu
nada numa cidade-pólo, como é Teófilo Otôni, onde a Polícia Federal
não fechou a Prefeitura, não prendeu o Secretário, onde não há
irregularidade, e continue tudo como está.

Estranha-me isso, Deputado Luiz Tadeu Leite, nosso querido
Prefeito de Montes claros, a quem concedo, com muita alegria, aparte.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
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agradeço a V. Exa. esta oportunidade e a menção à nossa
candidatura por Montes Claros, assim como também felicito o povo de
Teófilo Otôni por estar escolhendo majoritariamente V. Exa. como
Prefeito, mais uma vez, da cidade. Quero felicitá-lo por sua
preocupação quanto à questão de projetos, de obras que estão sob
suspeita e suspensas pelo governo federal, obras do PAC, de estarem
normalmente licitadas. Acredito até que V. Exa., assim como qualquer
cidadão, tem todo o direito de ir à Justiça.

Se estão suspensas, não podem ser licitadas. Minha cidade
também, a minha querida Montes Claros, foi alvo da mesma Operação
João-de-Barro. A Polícia Federal esteve lá, ficou dentro da Prefeitura
durante o dia inteiro, o Prefeito está sob investigação e de lá foram
levados diversos documentos, computadores e uma série de provas
para levantarem fatos dos quais o Prefeito é acusado.

Até agora não tivemos nenhuma explicação. Está sob suspeita o
atual Prefeito de Montes Claros, e ainda estão licitando obras. Parece
que há uma pressa em licitar, porque o mandato está próximo ao fim e
parece que, tanto em Teófilo Otôni quanto em Montes Claros, os
Prefeitos precisam pagar a alguém alguma coisa, tal a voracidade que
têm demonstrado em fazer licitações.

Agora mesmo, há menos de dois meses das eleições, a Prefeitura
de Montes Claros publicou um edital para terceirizar ou privatizar a
coleta de lixo da cidade, atividade que tem grande disputa. Felizmente
o Tribunal de Contas do Estado, diante de tantas irregularidades
comprovadas, mandou suspender o processo licitatório. Mas, se
dependesse da Prefeitura, em plena época eleitoral, estariam sendo
licitados os serviços de coleta e destinação final do lixo da cidade de
Montes Claros.

Então a voracidade, a pressa, a volúpia de licitar obras, ainda que
suspensas por determinação do governo federal, é algo muito grave
que está acontecendo. Essa prática é recorrente em diversas cidades,
e V. Exa. faz muito bem em denunciá-la a Minas e ao Brasil.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço a aparte do nobre colega Luiz
Tadeu Leite, futuro Prefeito de Montes Claros, e gostaria de
acrescentar uma preocupação de quem já foi Prefeito duas vezes,
assim como V. Exa. E a Lei de Responsabilidade Fiscal? Pode-se
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criar um comprometimento na reta final, faltando pouco mais de quatro
meses para terminar o mandato, sem a preocupação de fechar o caixa
com a Lei de Responsabilidade Fiscal? A flexibilização que houve é
para prejudicar os outros Prefeitos? Quem for eleito em Montes
Claros, quem for eleito em Teófilo Otôni ou quem for eleito em cada
uma das 114 cidades de Minas vai fazer o que se essas obras
começarem, sendo que os recursos estão bloqueados? Como se fará
contabilização disso? Trata-se de uma preocupação que tenho com
minha cidade.

Recentemente, acreditando que poderia passar por cima do
bloqueio feito pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da
União, nossa Prefeitura desalojou o pessoal do mercado e o colocou
num galpão, dizendo que ia fazer uma reforma. Porém esse pessoal
está no galpão sem saber quando essas obras de reforma começam e
quando terminam. O problema vai ficar para quem assumir a
Prefeitura no ano que vem. Se não for a atual mandatária da cidade, o
que vai fazer o Prefeito? Como vai resolver o problema? Estou
tocando nesse assunto - embora não quisesse fazê-lo - porque
surgiram boatos e fuxicos feitos pela própria Prefeitura de que as
obras estão paralisadas devido a uma denúncia feita por mim. Mas
isso não é verdade. Nossos companheiros Deputados sabem muito
bem que todos nós aqui fomos surpreendidos com a Operação João-
de-Barro da Polícia Federal. Nenhum de nós sabia da operação. Ela
foi sigilosa, e soubemos dela depois. Toda a divulgação em nível
nacional foi feita muito antes que soubéssemos de alguma coisa. O
partido que comanda isso é o partido do Presidente. O próprio
Presidente Lula falou de forma clara que ele é companheiro, mas não
aceita aloprado. Se os aloprados fizeram alguma confusão em Teófilo
Otôni, em Montes Claros, ou em outro lugar, se essas pessoas,
irresponsável e inconseqüentemente, fizeram algo errado, se elas têm
um conluio com alguém, se há alguma falcatrua, alguma maracutaia
por trás, não fomos nós, Deputados, que denunciamos. A Polícia
Federal agiu sozinha, e é um órgão do governo federal. Não temos
nada com isso.

Minha presença nesta tribuna se deve ao fato de que não aceito que
pessoas ligadas à Prefeitura, ou a mando da Prefeitura de Teófilo
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Otôni, andem pela Praça Tiradentes dizendo que Getúlio Neiva
denunciou e mandou paralisar a obra. Ao contrário, se verificarem no
fórum da nossa cidade, ao longo de 30 anos da minha vida pública,
não há uma só queixa eleitoral, não há uma só reclamação, não há
uma só denúncia, embora eu tenha sido denunciado 48 vezes pelo
grupo da atual Prefeitura.

Nunca denunciei ninguém. Nunca acusei ninguém. Nunca pedi
abertura de inquérito contra ninguém. Não posso aceitar, Sr.
Presidente, essa aleivosia fantástica de querer se insinuar que eu
tenha alguma coisa com o que a Polícia Federal e a Controladoria-
Geral da União fizeram - toda investigação da Operação João-de-
Barro para apurar irregularidades nos recursos federais. Já fui
Deputado Federal e não sou mais, sou Deputado Estadual. Estou
confessando aqui que até agora não vi nenhuma denúncia de desvio
de recurso estadual. Não conheço nenhuma operação que tenha
detectado desvio de recurso estadual, o que prova que Minas é
diferente. Somos aqui Deputados mineiros, de Minas Gerais. Não
somos culpados se o governo federal tem seus aloprados, seus
malucos, seus doidos, se houve “maracutaia” ou se não houve. Não
quero discutir isso, pois não é papel meu. A Polícia Federal que
resolva. Que a Justiça Federal apure os fatos, que a Dilma Rousseff
faça o seu trabalho como está fazendo, qual seja o de buscar todas as
irregularidades que existem no PAC e em outros programas federais
em todo o Brasil. Realmente, não deve deixar acontecer “maracutaia”.
Agora, acusar este Deputado de paralisar obras é um absurdo com o
qual não me conformo.

Agradeço, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a atenção, o desabafo. O
que está acontecendo hoje na minha cidade é que 27,5% da
população nem sabe que a Polícia Federal esteve lá. Quase um terço
não sabe que a Polícia Federal foi lá, que fechou a Prefeitura, que
levou toneladas de papel, documentos, computadores, prendeu o
Secretário e que as irregularidades existem. Lá temos o asfaltamento
da chamada turma 37. O dinheiro saiu e há mais de um ano e meio a
obra não acontece. Ninguém sabe o que está acontecendo. Quem
está apurando as irregularidades é a Polícia Federal. Perdoem-me,
meus conterrâneos, Srs. Deputados, caros companheiros por fazer
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esse desabafo, mas não posso voltar amanhã para minha terra com o
pessoal ligado à Prefeita no meio da rua falando que tenho culpa, que
pedi para paralisar obra. Quem mandou paralisar obra foi o governo
federal, a Ministra Dilma Rousseff, a Controladoria-Geral da União, e
não Getúlio Neiva, Deputado Estadual por Minas Gerais. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, servidores da Casa, amigos que nos acompanham nas
galerias nesta nossa reunião, telespectadores da TV Assembléia,
espalhados por centenas de Municípios do Estado de Minas Gerais,
senhoras e senhores, de maneira especial, dirijo-me aos que habitam
nas cidades onde há os hospitais-colônia que abrigam os portadores
de hanseníase, para os quais quero falar e sobre os quais quero me
referir neste pronunciamento.

Sr. Presidente, V. Exa. e os demais Deputados sabem da nossa
atuação nessa frente em favor dos portadores de hanseníase há
muitos anos. Eu, de maneira especial, na Colônia Santa Isabel, em
Betim, atuei durante muito tempo e continuo atuando, acompanhando
a realidade da localidade, sobretudo a situação dos portadores de
hanseníase e de seus familiares, já que hoje não só aqueles que são
portadores dessa doença, mas também as gerações que os
sucederam são habitantes, sobretudo, da Colônia Santa Isabel,
Citrolândia, Betim e outras cidades em que há os hospitais-colônia.

O ano de 2007, Sr. Presidente, correspondeu ao primeiro ano da
nossa 16ª Legislatura. Ele foi marcado por várias atividades em prol
dos hansenianos.

Este Deputado, juntamente com outros parlamentares desta Casa,
por várias vezes, trouxemos a esta Assembléia portadores de
hanseniase, ou fomos até lá - eu e o Deputado André Quintão -, em
nome da Comissão de Participação Popular, da qual eu, ele e os
Deputados Gustavo Valadares, João Leite e Carlin Moura fazemos
parte. Estivemos naquela ocasião, no hospital-colônia Santa Isabel,
para conhecer suas instalações e estrutura.

Em 2007, muitas viagens foram realizadas, quando se reivindicava a
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tramitação de um projeto do Senador Tião Viana que pleiteava pensão
especial para os portadores de hanseníase que foram tirados de suas
famílias, isolados e internados compulsoriamente em colônias. A
pretensão era que a pensão fosse concedida aos portadores da
hanseniase ou repassada a seus familiares. Aquela movimentação
toda, Deputada Gláucia Brandão, objetivava a agilização da
tramitação desse projeto de lei, em razão da idade dos que seriam
beneficiados, cuja maioria já era de idosos. Alguns portadores já
tinham falecido. Há décadas, por falta de conhecimento acerca da
doença, assim como despreparo e até mesmo discriminação, crianças
foram tiradas do seio de suas famílias, do colo de suas mães, para
serem internadas, à força, nessas colônias, que, à época, eram
totalmente isoladas, sendo proibidas a entrada, a permanência e a
saída de pessoas. Tais colônias eram, na verdade, verdadeiras
prisões.

Temos fotos e relatórios sobre carros hermeticamente fechados que
transportavam portadores de hanseníase, quando estes eram
encontrados em suas casas. Às vezes essas pessoas nem eram
portadoras da doença, tinham sido equivocadamente confundidas, por
apresentarem feridas semelhantes às dessa doença. Essas pessoas
eram tiradas de suas casas e transportadas em veículos
hermeticamente fechados, nos quais estava inscrito: “Cuidado,
doença contagiosa”. Essa prática foi muito forte.

No ano passado fizemos essa jornada com o objetivo de incentivar a
tramitação desse projeto, que faria um pouco de justiça a essas
pessoas. Muitas delas nunca mais puderam ver seus familiares, seus
entes queridos. Após várias reuniões, em razão da necessidade de
uma solução, fomos a Brasília. Houve pressão e todo um trabalho no
intuito de mostrar ao Presidente Lula a urgência de uma solução.
Então, foi editada a Medida Provisória nº 373/2007 acatando nossa
solicitação de acelerar-se todo o processo, que acabou por se
converter na Lei nº 11.520, de 18/9/2007, que concede pensão
especial vitalícia a todos os portadores de hanseníase que foram
retirados de suas casas e compulsoriamente internados.

No Brasil, cerca de 5 mil pessoas foram beneficiadas com essa lei,
mas, até hoje, aproximadamente 400 começaram a receber essa
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pensão. Sr. Presidente, está completando um ano que essa lei foi
sancionada e publicada. Continuamos nessa luta buscando dar
celeridade ao processo. Reafirmar mais uma vez que muitos dos que
serão beneficiados são pessoas idosas. Conheço várias delas e até
freqüento a casa de algumas. Como arrimo de família, esses idosos
necessitam muito dessa pensão.

Naquela época, os Deputados da região fizeram uma grande
mobilização, a exemplo da então Deputada Maria Teresa Lara e da
Deputada Federal Maria do Carmo Lara. Então, mobilizamos todo o
nosso segmento. Após quase um ano da existência dessa lei, a fim de
agilizarmos o processo referente a essa pensão, foi formada uma
comissão composta pelo Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase - Morhan - e de representantes de alguns
Ministérios, entre eles o Ministério de Combate à Fome, a Secretaria
Especial dos Direitos Humanos e o Ministério da Previdência Social.

No próximo domingo virá a Betim o Ministro Patrus Ananias, para
visitar a Colônia Santa Isabel. É claro que não só as pessoas da
referida Colônia serão beneficiadas. Há condições para as pessoas
que se enquadram na lista daqueles que serão beneficiados. Então,
mais uma vez iremos à Colônia Santa Isabel, pois essas pessoas
idosas precisam urgentemente começar a receber essa pensão
vitalícia, justa e merecida, que corrige um pouco a discriminação e a
injustiça que sofreram. Portanto, faremos isso a fim de que o Ministro,
que também compõe essa comissão formada pelo Morhan e por
alguns Ministérios, contribua também na agilização do processo para
que as famílias comecem a receber essa pensão. Das 5 mil pessoas
que teriam direito, apenas 400 começaram a receber. O direito das
pessoas que já faleceram será repassado aos seus descendentes.

Estamos aqui hoje, mais uma vez, para prestar a nossa
solidariedade. Queremos em breve trazer novamente a comunidade
da Colônia Santa Isabel, bem como a de outras colônias, à
Assembléia para, se Deus quiser, participar conosco de uma
confraternização, oportunidade em que comemoraremos o êxito dessa
nossa nova jornada em prol dos portadores de hanseníase.
Esperamos que essa comissão chegue o mais rápido possível ao
desfecho desse processo de identificação e regularização da
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documentação das pessoas que têm direito a essa pensão.
Portanto, queria relembrar a nossa jornada de 2007 e, ao mesmo

tempo, comunicar àqueles que estão ansiosos por receber sua
pensão que os nossos trabalhos, enfim, a movimentação em nível
nacional continua. No domingo estaremos na Colônia Santa Isabel,
local que freqüentamos há muitos anos. Junto ao Morhan, lutaremos
pela causa dos portadores de hanseníase que foram tão
discriminados.

Sr. Presidente, antes de encerrar, aproveito a presença, mais uma
vez, do Presidente da nossa Comissão de Participação Popular,
Deputado André Quintão, que esteve comigo fazendo uma visita, no
ano passado, à Colônia Santa Isabel. Fomos muito bem recebidos e
acompanhados. Em visita oficial em nome da Assembléia Legislativa,
estivemos em todas as instalações da Colônia. Por sinal, o tipo de
tratamento, de curativos e de acompanhamento psicológico dos
doentes está muito avançado.

Sr. Presidente, quero agradecer ainda ao Governador a sanção da
lei oriunda do Projeto de Lei n° 17, de minha autor ia, que prevê a
afixação em todos os hospitais estaduais e centros de atendimento da
rede pública estadual do cartão de vacinação infantil. Elaboramos e
acompanhamos a tramitação desse projeto com muito carinho. Agora
temos a felicidade de comemorar mais uma lei sancionada, fruto
desse projeto.

Nós, que defendemos as crianças, achamos que a prevenção e a
informação economizam não só dinheiro do Orçamento, mas também,
Deputado André Quintão, minimizam o sofrimento das famílias, já que
remediar não só é mais caro, mas também deixa seqüelas,
sofrimentos e marcas, como percebemos no caso de pessoas que
tiveram paralisia infantil e outras doenças.

Essa lei vem em boa hora e vingará. Trata-se de uma lei fácil e
barata, Deputado Doutor Viana, a que prevê a fixação do quadro de
vacinação na rede pública de saúde estadual das vacinações infantis
para que as famílias mais simples, pobres e carentes, que têm alguma
dificuldade em obter essas informações tenham fácil acesso a elas.

Agradeço a celeridade com que esse projeto tramitou na Casa e
como os Deputados nos apoiaram, do início ao fim, culminando agora
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com a sanção do Governador. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas e telespectadores que acompanham
os trabalhos da Assembléia, hoje me surpreendi ao fazer a leitura de
alguns jornais nacionais e também do “Estado de Minas” com ácidas
críticas do Governador Aécio ao governo Lula. Tivemos as seguintes
manchetes: “Aécio critica gastos do governo federal”. O Governador
diz que “o governo federal deixará uma herança perversa” e que “o
governo federal é um absoluto desprezo à boa prática da gestão
pública”. O Governador fala em aumento descontrolado dos gastos
públicos: “O governo federal gasta demais e gasta mal”. Diz: “Os
gastos públicos são incumpríveis no futuro, sem que isso se
transforme efetivamente em melhoria da qualidade do serviço
público”.

Quero respeitosamente discordar do Governador Aécio Neves.
Quero preliminarmente dizer que respeito muito o Governador, que é
uma das maiores lideranças políticas hoje do País. Quero dizer que o
Governador, em algumas áreas do Estado, vem fazendo um trabalho
razoável. S. Exa. recuperou a questão do planejamento no Estado e
dispensa a este Deputado um tratamento respeitoso, atencioso e de
diálogo.

Gostaria já de exaltar algumas qualidades que enxergo no
Governador, mas aqui, no papel de Deputado, no exercício das
minhas prerrogativas, membro do PT e base de apoio ao governo
Lula, quero discordar do Governador.

É uma discordância, Deputado Carlin, que tem por base uma visão
do papel do Estado. Essa é a grande diferença entre o PT e o PSDB.
Entendemos que o Estado deve ter um papel forte, indutor do
desenvolvimento econômico, provedor de políticas públicas sociais,
responsável por uma maior redistribuição de renda.

Hoje, outro jornal, o “Valor Econômico”, apresenta entrevista do
Ministro Patrus Ananias em que ele diz exatamente isto: somos
diferentes do PSDB porque acreditamos num Estado forte. Gostaria
que o Governador perguntasse a quem recebe o Bolsa-Família, 11
milhões de pessoas; que perguntasse aos 500 mil estudantes do
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ProUni; que perguntasse aos 8 milhões de famílias beneficiadas pelo
Luz para Todos; que perguntasse aos pronafianos, que no governo
FHC tinham R$2.000.000.000,00 disponíveis para o crédito agrícola e
hoje têm R$12.000.000.000,00; que perguntasse aos cidadãos de
Municípios beneficiados pelas obras do PAC se está havendo ou não
melhora na qualidade do serviço público. Será que o Governador acha
incorretos esses gastos? São tais gastos que estão sendo
aumentados. E, na nossa perspectiva, não são gastos, são
investimentos no ser humano, na qualidade de vida, na dignidade
humana, na defesa da vida em plenitude para todos, e não
simplesmente para alguns.

Portanto, quero aqui discordar. Acho que o governo tem, sim,
ampliado os gastos que chamo de investimentos sociais, como nunca
ocorreu antes em nosso país. Esta é a nossa visão de Estado: um
Estado que quer efetivar o que está na Constituição de 1988, um
Estado à feição do que conhecemos pelo “well fair State”, o Estado de
bem-estar social. É esse o Estado que queremos, ou seja, que
estimula o desenvolvimento, que propicia a educação para todos, que
vai propiciar o co-financiamento da educação infantil, que vai abrir 150
novas escolas técnicas profissionalizantes e mais de 20 institutos
tecnológicos em Minas Gerais.

A eficiência não é um valor em si, eficiência é um valor que ganha
contornos de humanidade quando repercute na vida das pessoas.
Gestão eficiente é aquela que faz o pobre ter o prato de comida no
dia-a-dia, que garante vaga ao afro-descendente e ao filho do
trabalhador na universidade - que antes era conhecida por eles ao
verem o portão, do lado de fora, e pelas novelas, à noite, em casa.

Quero discordar, mas de forma responsável. Queria até alertar o
Governador - talvez preocupado com questões muito relevantes, aliás,
de dimensão eleitoral, que parecem estar tomando boa parte do
tempo - sobre a gestão do Estado. Ele disse, nessa mesma entrevista,
que Minas Gerais é um exemplo de gestão, mas tive o cuidado de
verificar a execução orçamentária dos 57 projetos estruturadores. Não
estou falando, Deputado Eros, do conjunto dos projetos e ações do
Estado; estou falando daqueles projetos que são considerados
prioritários, que integram o PPAG, que têm gerenciamento próprio, e
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que até elogio. São projetos bem escolhidos, debatidos
democraticamente nesta Casa. Foi uma boa estratégia de gestão do
Estado.

Deparo-me aqui com o balanço dos primeiros seis meses. Em tese,
tivemos 50% do ano desenvolvido, até o dia 30 de junho, data da base
de cálculo das informações que recolhi no sistema informatizado. Um
governo eficiente deveria ter, em média, 50% de execução
orçamentária. Deputado Carlin, a média de execução dos projetos
prioritários é de 22,14%.

O Estado tem 57 projetos prioritários, Deputado Carlin Moura. Sabe
quantos projetos tiveram execução orçamentária superior a 50%, ou
seja, projetos que deveriam estar na média? Cinco, só cinco. Isso
significa que apenas 10% cumpriram a meta de execução
orçamentária anual, e o pior é que são projetos estruturadores
importantes.

Tive o cuidado de distribuir esses projetos por áreas de resultado.
São 11 áreas de resultado e 57 projetos estruturadores. A área de
resultado Defesa Social, com 6 projetos estruturadores, tem apenas
12,57% de execução orçamentária. O estruturador Expansão e
Modernização do Sistema Prisional tem 9,53% de execução. A área
resultado Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha e Rio
Doce tem 23% de execução orçamentária. A Educação de Qualidade
melhorou um pouquinho, 36% de execução, em função da
obrigatoriedade de recursos vinculados, ou seja, da aplicação
obrigatória do recurso. Inovação, Tecnologia e Qualidade Total, área
de resultado: 8,70% de execução orçamentária. Investimento e Valor
Agregado, 16%. Logística de Integração, 14%. Protagonismo Juvenil,
22%, sendo que o Centro da Juventude de Minas Gerais, um projeto
estruturador prioritário, teve 1,05%. Qualidade Ambiental Total, 21%.
O projeto estruturador Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos
em Bacias Hidrográficas teve 9,21%. Qualidade e Inovação em
Gestão, 6,38%. Qualidade Fiscal Total, 6,76%. Redes de Cidades e
Serviços, 13,88%, sendo que o projeto estruturador Circuitos Culturais
teve 2,82%. Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, 15,13%. O
Vida Saudável, Saúde e Recursos Vinculados tem de aplicar 42,75%.

Percebemos que alguns projetos ligados a áreas que têm recursos
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vinculados à educação e à saúde têm um desempenho melhor. Nas
outras áreas, o desempenho está aquém, fraco. Gostaria de alertar o
governo do Estado sobre isso. É lógico que sabemos que a execução
orçamentária precisa ser destrinçada, ou seja, precisamos procurar os
motivos por que a execução orçamentária está baixa. Até admito que,
em uma área ou outra, isso se deva à questão dos convênios que não
foram agilizados ou em virtude da impossibilidade de transferência de
recursos para determinada área. Mas o que disse e repito é que, dos
57 projetos estruturadores do Estado, apenas 5 estão acima do que
seria razoável.

Não me venham fazer uma comparação, na terça-feira, porque hoje
a base do governo não está presente em grande número, com a
execução orçamentária do governo federal. Sou Deputado Estadual, e
não federal. Estou aqui para acompanhar a execução orçamentária do
governo do Estado, que está com uma execução orçamentária muito
baixa. Antes de jogar pedra no telhado do vizinho, é bom olhar para o
telhado daqui, de Minas Gerais. O Estado, em algumas áreas, deveria
cobrar um pouco mais de eficiência, por se tratar de áreas
importantes.

Sobre a nossa discordância de fundo, é importante dizer que isso se
deve a esse conceito de gestão; por isso venho aqui contestar,
veementemente, essa visão crítica ao governo Lula, que amplia
gastos na área social.

Quando o atual Ministro Patrus era Prefeito de Belo Horizonte,
criamos a Secretaria Municipal de Abastecimento, que foi extinta no
governo do PSDB. Muita gente criticou a criação dessa Secretaria
dizendo que seria um cabide de emprego e que geraria gastos; mas a
Secretaria de Abastecimento implantou uma política local de
abastecimento que virou modelo para o País e hoje se constitui no
Sistema Nacional de Segurança Alimentar.

É por isso que temos de ter cuidado até mesmo com alianças que
podem colocar lado a lado pontos de vista muito distintos sobre o
papel do Estado. Em Belo Horizonte, temos um governo muito
presente na vida das pessoas. Será que queremos o retorno do
Estado mínimo nesta Capital, dessa visão que considera aplicação na
área social como gasto descontrolado? É perfeitamente possível
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combinar eficiência com ampliação de gastos na área social, que se
transformam em investimento no ser humano.

Ora, o trabalho de acompanhamento da execução orçamentária
revela que, em algumas áreas, o governo não está sendo eficiente.
Então, assim como foi feita a crítica ao governo federal, de que gasta
muito e mal - embora eu ache que gastar com Bolsa-Família, ProUni e
Luz para Todos é gastar muito e bem -, parece-me que Minas Gerais
é um Estado que não gasta, não consegue gastar. Em resumo, o
governo federal gasta muito e bem, e o governo do Estado não sabe
gastar. Vejam os números: a execução orçamentária da área de
defesa social, com a população clamando por segurança, foi de
12,57%, Padre João.

O que queria fazer aqui era esse alerta. Reitero o respeito que tenho
ao Governador Aécio Neves, mas, democraticamente, quero discordar
de suas afirmações, dizer que considero injustas as críticas feitas ao
governo Lula. E acho ainda que a equipe do Governador deve dar
uma atenção especial a esses números. Esse é o papel da Oposição,
que ajuda o governo na medida em que cobra: aqui, estamos
cobrando mais eficiência do governo do Estado em seus projetos ditos
prioritários. Muito obrigado

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres Deputados e
Deputadas, imprensa presente, público que nos acompanha das
galerias ou pela TV Assembléia; inicialmente quero cumprimentar o
Deputado André Quintão, cuja presença em nossa bancada é razão
de orgulho, um companheiro que representa muito o Estado de Minas
Gerais e, de modo especial, Belo Horizonte, além de tantos outros
Municípios, como o Jequitinhonha.

Na verdade, André, o governo federal recebeu grandes críticas
também por suas contratações, dizendo que elas estavam inchando a
máquina. Como a lógica anterior ao governo Lula era a do Estado
mínimo, quanto menos gente e estrutura no Incra, por exemplo,
melhor - melhor para determinado setor da sociedade. Da mesma
forma, quanto menos gente e estrutura no DNPM, órgão fundamental
sobretudo para os Estados de Minas Gerais e do Pará, melhor, porque
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isso significa a ausência do Estado lá onde é necessário haver
técnicos e fazer vistorias rígidas e precisas. Também essas críticas
foram feitas ao governo. Como poderia não ter havido um concurso no
âmbito federal, se está sendo dobrado o número de vagas nas
universidades  federais  e  triplicado o número dos Cefets - agora,
Infets -, etc.?

É nesse sentido que o que está em jogo, o que a sociedade
brasileira e mineira, sobretudo, têm de estar comparando, são os
modelos, de fato, de governo; as prioridades, sua implicação quando,
de fato, o compromisso é com toda a sociedade, com todo o povo,
principalmente com os mais pobres, com os desprovidos dos direitos
assegurados no papel, na Constituição, e, infelizmente, divorciados do
comprometimento dos governos.

Quero tratar aqui também dos direitos dos agricultores familiares,
das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais de Minas Gerais. Temos
grandes conquistas na agricultura, seja o acesso a crédito, seja o
acesso à terra, seja investimento para se ter assistência técnica. O
volume de recursos e convênios, parceria do governo federal, por
meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -, com o
governo do Estado, sobretudo com a Emater, é vultoso, mesmo com a
Secretaria Extraordinária para Assuntos da Reforma Agrária, com o
Iter, para fazer, Deputado André Quintão, a regularização fundiária,
que é o que uma camada da população está esperando há 500 anos.
Há 500 anos, espera-se haver justiça em relação à distribuição de
terra, à destinação de terra, e ainda milhões de pessoas não têm
acesso a ela. A nossa esperança é o convênio com o governo federal.

Até a década de 70, e mesmo parte da década de 80, inúmeras
pessoas, 90% de quem estava na roça, estavam trabalhando nas
fazendas, nas colônias. Em torno de cada fazenda havia 30, 70, 100
casinhas, e eles totalmente dependentes, trabalhando na terra do
patrão, numa diversidade agrícola e pecuária. Só que, depois, tivemos
uma outra lógica, já iniciada no fim da década de 70 e aprofundada na
década de 80, que é a mudança de todo o modelo. As grandes
fazendas extinguiram-se, houve demissão em massa, os
trabalhadores e trabalhadoras que viviam nas colônias foram
obrigados a ir para a periferia dos grandes centros. Então, nas
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fazendas, passou a haver monocultura, houve a entrada das grandes
máquinas, mas, sobretudo, a pecuária extensiva, desprezando a força
de trabalho, ou seja, a presença de homens, mulheres e jovens no
campo, provocando grande êxodo rural de pessoas que sempre
trabalharam na terra.

Qual é a nossa expectativa, e que foi também, de forma sábia e
sensível, a destreza do governo, ao celebrar esse convênio com o
governo do Estado para agilizar a regularização fundiária em Minas
Gerais, um dos Estados que têm maior volume de terras devolutas?
No nosso entender, a prioridade dessas terras é para a agricultura
familiar; é para homens e mulheres que sempre trabalharam com a
terra, como prevê a própria Constituição do Estado. Que essas terras
sejam destinadas à agricultura, aos pequenos, aos que não tiveram a
oportunidade de ter assento em uma universidade, de ter uma
formação técnica, mas que toda a sua história, tradição e aprendizado
familiar é a agricultura, no entanto desprovidos do instrumento
primeiro que é a terra.

Então, percebemos e constatamos que, nessa busca e na
contribuição da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, todos os
projetos que vêm para facilitar e homologar essa regularização
apresentam erros. Tenho aqui em mão um trabalho do Iter e da
Secretaria para Assuntos de Reforma Agrária em que pessoas
reivindicam essa terra, mas, na verdade, não têm direito. Não é, e
nunca devem ter, prioridade para adquirir essa terra. Há um caso
grave, por exemplo, nas mensagens do Governador para que esta
Assembléia ratifique o trabalho do Iter. O Sr. José Carvalho Moreira
está reivindicando 248,87ha. Sabemos que, pela Constituição do
Estado, o limite que cada um pode solicitar é de 250ha. Há na Casa
uma proposta de emenda à Constituição para estender esse limite
para 2.500ha, e, se aprovada, haverá a criação de latifúndios no
Estado. Talvez esses latifúndios nem sejam para trabalhar a
agricultura e a pecuária. Como essa proposta de emenda à
Constituição não está aprovada, percebemos um arranjo de famílias
para que essas fazendas, essas terras devolutas fiquem nas mãos de
apenas uma pessoa, como o caso de José Carvalho Moreira.
Segundo informações, trata-se de um Promotor aposentado que
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possui boa mansão no Município de Rio Pardo de Minas, na zona
urbana, e que está reivindicando 248,87ha, e seu filho, Túlio José
Mesquita de Carvalho, reivindica outros 244ha, ou seja, uma única
fazenda. Há ainda Tácito de Freitas Costa Júnior, que também
reivindica essa fazenda, ou seja, a Ponte Nova, em Rio Pardo de
Minas.

Deputado André Quintão, a Constituição do Estado é muito clara
quando diz que essas terras são destinadas à agricultura, e quem as
está reivindicando é um Promotor aposentado. No processo, o Sr.
José Carvalho Moreira, Promotor aposentado, alega que - nesse
aspecto, tem de haver atenção à injustiça - a sua renda anual é
R$6.000,00, o que significa R$500,00 por mês. O seu filho, que
também não é agricultor, não trabalha com agricultura, que é um
empresário do Município e possui uma empresa de terraplanagem,
alega que a sua renda anual é R$5.000,00.

Desde que entrei nesta Casa, temos o compromisso claro com a
agricultura familiar. Queremos facilitar tudo para que ela seja
fortalecida. Sempre discutimos todos os gargalos da agricultura
familiar, a exemplo do acesso à terra, ao crédito, à assistência técnica,
à energia elétrica; enfim, esta Casa tem discutido tudo isso tentando
facilitar a situação. Portanto, aqui não podemos admitir erros como
esse. Não podemos admitir o Estado mínimo, o Iter fragilizado, sem
pessoas qualificadas, sem estrutura para fazer os laudos “in loco”,
para averiguar a situação de cada pessoa que reivindica a terra.

A Assembléia não tem essa estrutura. Cabe ao governo do Estado
dar essa estrutura - pessoal e condições para que esse trabalho seja
sério -, para que as terras devolutas sejam destinadas a quem de fato
delas necessite, para quem realmente vá trabalhar a terra e não
montar fazendas para passar finais de semana, simplesmente para o
lazer. Essa não pode ser a destinação das terras devolutas do Estado.

Esperamos o Secretário Manoel Costa para discutir o assunto. Uma
audiência será realizada no próximo dia 19, terça-feira, às 15 horas.
Esperamos o Secretário Manoel Costa e quem está acumulando a
direção do Iter, que é o responsável por todos esses processos que
chegam a esta Casa e deve dar os devidos esclarecimentos: qual a
prioridade do Estado em relação às terras devolutas?
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Sr. Presidente, infelizmente o tempo é muito curto. Queria também
discutir a questão dos insumos agrícolas, das dificuldades do
agricultor e da regularização das águas, mas, na próxima semana,
discutiremos o assunto e cobraremos do Estado algumas decisões e,
ao mesmo tempo, como sempre, vamos nos predispor a contribuir
para que tenhamos justiça com todos, de modo especial com os
trabalhadores e trabalhadoras rurais que garantem o pão de cada dia
na nossa mesa. Muito obrigado.

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

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana; ilustre Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria; Deputado
André Quintão, na verdade, entendo que o Governador Aécio Neves,
ao ir à imprensa fazer o tipo de declaração em relação ao Presidente
Lula, está contribuindo com a democracia. Ele ajuda o povo de Minas
Gerais a entender as diferenças entre Lula e Aécio Neves.

Lula gasta muito com o povo, com os trabalhadores, com os
excluídos. Aécio Neves gasta muito com a propaganda, com as
empreiteiras, com as grandes obras. Essa é a diferença. Lula faz um
Estado de bem-estar social, e Aécio Neves faz um Estado mínimo. A
vantagem é que Aécio Neves mostra o que faz. O exemplo disso está
nas minhas mãos: hoje fiquei estarrecido com a leitura de um veto a
um projeto aprovado nesta Casa. Trata-se de um projeto que instituiu
a bolsa-atleta no Estado de Minas Gerais, o qual foi aprovado por
unanimidade pelo Plenário, pelos Srs. Deputados e Sras. Deputadas
desta Casa. E o Sr. Governador do Estado, que gasta pouco com os
pobres e com a juventude brasileira, vetou o projeto de lei que institui
a política de incentivo aos atletas praticantes do desporto de
rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas e dá outras
providências, pois considerou a bolsa-atleta, Deputado André Quintão
- dentro da sua ótica, nas suas palavras -, contrária ao interesse
público. E diz mais: a concessão da bolsa-atleta a todas as categorias
previstas na lei gera significativo impacto nas contas públicas.
Incentivar a juventude a praticar o esporte é contrário ao interesse
público, gera impacto nas contas públicas. Mas fazer com que a nossa
juventude, como vem ocorrendo em Minas Gerais, ocupe as
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penitenciárias e as cadeias públicas do Estado é normal para ele. Isso
é normal para o Sr. Governador do Estado. Isso não é contrário ao
interesse público, porque uma bolsa-atleta custaria ao Estado, em
média, R$300,00 para cada criança. Agora, a manutenção de um
jovem em uma penitenciária custa, em média, R$2.400,00 por mês.
Então, Minas, que prioriza os mais ricos, prefere ver a nossa
juventude na cadeia, na penitenciária, a representar Minas e o Brasil
em Pequim, nas olimpíadas. Essa é a diferença de Lula para Aécio
Neves. O governo federal tem a bolsa-atleta. O governo federal ajuda
a nossa juventude a sair da exclusão social. Minas prefere jogar esses
jovens nas penitenciárias. E em algumas delas, meia dúzia de jovens
morrem queimados, depois vêm e indenizam as famílias. Essa é a
diferença de um Estado exclusivo, de um Estado elitizado, para um
Estado que o Presidente Lula vem construindo neste país.

Outro exemplo da diferença entre o Presidente Lula e o Governador
Aécio Neves é o investimento na saúde. Ainda ontem, em uma
audiência pública na Comissão de Saúde desta Casa, o Conselho
Estadual de Saúde veio aqui à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais para fazer e reafirmar uma denúncia grave que há anos temos
repetido aqui e que as Bancadas do PT e do PCdoB têm feito: o não-
investimento na saúde pública em Minas Gerais. São palavras do
Conselho Estadual de Educação. Recursos destinados à saúde desde
2003, só foram aplicados 6,1% no Orçamento de 2008. Orçamento
este aprovado em 2007. Enquanto isso, o governo do Estado afirma
que tem aplicado 14,19%. Na verdade, o Governador vem aplicando
percentual em grupos diferenciados, sendo que 6,1% são destinados
a ações diretas na saúde. Os demais incluem a Polícia Militar, o Corpo
de Bombeiros, a Copasa, o Fundo Financeiro de Previdência, num
total de 8,29%. É dinheiro que está sendo desviado, que deveria ser
aplicado na saúde pública e que, na verdade, pela maquiagem das
contas públicas de Minas Gerais, tem sido aplicado na Copasa, no
saneamento básico. E é um dinheiro pelo qual o povo já paga, porque
as pessoas pagam a taxa de saneamento básico.

Fazem obras com o dinheiro do povo, como a ETE de Nova
Contagem, que custou R$8.000.000,00. Essa estação saiu com um
planejamento errado e hoje está no Bairro Retiro, na região de Nova
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Contagem, incomodando profundamente os moradores com um cheiro
fétido. Ela está desligada, e as fezes, em estado “in natura”, estão
sendo jogadas num córrego dentro da Várzea das Flores. Esse é o
exemplo de gestão de Minas Gerais.

Na verdade, quando o Governador Aécio Neves vem à imprensa e
faz uma declaração como essa, ele ajuda o povo de Minas Gerais a
fazer a diferença, mostra a profunda diferença entre o Presidente Lula
e o Governador Aécio Neves. Faço um apelo ao Governador Aécio
Neves para que, neste momento eleitoral, vá à televisão e declare
para o povo de Belo Horizonte qual é o seu modelo de gestão, que
não vai investir nos pobres, nos menos favorecidos, nos mais
necessitados. Diga isso para o eleitor de Belo Horizonte, explicite seu
modelo de gestão, mostre que vai fazer um Estado mínimo, que vai
acabar com os programas sociais e investir menos nos mais pobres.
Como ele mesmo disse, o Presidente Lula investe muito. Essa é a
diferença que queremos ver. Queremos mostrar que existe um Estado
de bem-estar social e um Estado mínimo, que só favorece as
empreiteiras e os mais ricos. O povo brasileiro, o povo de Minas
Gerais e o povo de Belo Horizonte, acima de tudo, é muito inteligente,
altaneiro e saberá fazer essa diferença, principalmente quando não há
propaganda por trás.

Esse debate franco e aberto é importante. Espero que o Governador
continue explicitando essas diferenças e fale, cada dia, qual é a sua
diferença para o Presidente Lula. Muito obrigado, Sr. Presidente.
  * - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
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Proposição de Lei nº 18.590, que modifica a Lei nº 13.770, de
6/12/2000, que altera o plano de carreira dos servidores efetivos do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Pelo BSD: efetivo - Deputado Lafayette de Andrada;
suplente - Deputado Domingos Sávio; pelo BPS: efetivo - Deputado
Antônio Carlos Arantes; suplente - Deputado Neider Moreira; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Padre João; suplente -
Deputada Cecília Ferramenta; pelo DEM: efetivo - Deputado Delvito
Alves; suplente - Deputada Maria Lúcia Mendonça. Designo. Às
Comissões.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 593/2007,

dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, recebeu, quanto
ao mérito, parecer contrário das Comissões de Transporte e de
Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado
rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência
informa, ainda, que o prazo para a apresentação do recurso previsto
no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação deste
despacho.

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
2.800/2008, 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 Meio
Ambiente - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 13/8/2008, dos
Requerimentos nºs 2.729/2008, do Deputado Almir Paraca, 2.737 a
2.740/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, e 2.758/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 13/8/2008, dos
Requerimentos nºs 2.673/2008, da Comissão de Justiça, 2.715 e
2.716/2008, do Deputado Bráulio Braz, 2.719/2008, da Comissão de
Direitos Humanos, e 2.724/2008, da Comissão de Participação



453

Popular; de Turismo - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em
13/8/2008, do Requerimento nº 2.746/2008, do Deputado Jayro Lessa;
de Segurança Pública - aprovação, na 16ª Reunião Extraordinária, em
13/8/2008, dos Requerimentos nºs 2.751/2008, do Deputado Zezé
Perrella, e 2.755 e 2.765/2008, da Comissão de Direitos Humanos; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em
13/8/2008, dos Requerimentos nºs 2.744/2008, do Deputado Doutor
Viana, e 2.750/2008, do Deputado Wander Borges; e do Trabalho -
aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 13/8/2008, dos Projetos de
Lei nºs 959/2007, do Deputado André Quintão, 1.460/2007, do
Deputado Wander Borges, 2.398/2008, do Deputado Luiz Tadeu Leite,
2.411/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, 2.413/2008, do
Deputado Antônio Júlio, 2.420/2008, do Deputado Zezé Perrella,
2.443/2008, da Deputada Gláucia Brandão, 2.446/2008, do Deputado
Mauri Torres, 2.459/2008, do Deputado Délio Malheiros, 2.460/2008,
do Deputado Carlos Mosconi, 2.461/2008, do Deputado Paulo
Guedes, 2.465/2008, do Deputado Roberto Carvalho, 2.466/2008, do
Deputado Antônio Carlos Arantes, 2.487/2008, do Deputado Vanderlei
Miranda, 2.498/2008, do Deputado Sebastião Costa, 2.500/2008, do
Deputado Wander Borges, 2.504, 2.506 a 2.508 e 2.514/2008, do
Deputado Paulo Guedes, 2.523/2008, do Deputado Carlos Pimenta,
2.527/2008, do Deputado Rômulo Veneroso, 2.530/2008, do Deputado
Eros Biondini, 2.532/2008, do Deputado André Quintão, e 2.540/2008,
do Deputado Paulo Guedes, e dos Requerimentos nºs 2.761 e
2.762/2008, do Deputado Dinis Pinheiro (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Celho,

solicitando a constituição de comissão especial para avaliar a situação
dos Aeroportos da Pampulha e de Confins e apurar a veracidade das
informações veiculadas recentemente na mídia a respeito da
transferência de alguns vôos nacionais do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, o Aeroporto de Confins, para o Aeroporto da
Pampulha, em razão de pressão de companhias aéreas. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando
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a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, todos os que nos acompanham aqui na Assembléia
mineira e também pela TV Assembléia.

Sr. Presidente, é inevitável que eu inicie fazendo uma referência ao
nobre Deputado Carlin Moura e também ao nobre Deputado André
Quintão, que aqui nos acompanham e que hoje vão-nos dar a
oportunidade de fazer uma reflexão mais profunda sobre o que tem
sido feito no Estado e sobre qual é a realidade vivida em Minas.

Ficaram evidentes, em alguns momentos dos discursos, alguns
sentimentos partidários, o que é absolutamente natural, saudável e
próprio do ambiente democrático. Ao mesmo tempo, ficou evidente
também que as observações, que não diria infundadas, simplesmente
refletem uma visão de parte da questão. Começo pelo que foi dito
aqui, que o Governador Aécio Neves criticou o Presidente Lula. Disso
foi feita uma verdadeira trincheira para se estabelecer, a partir daí, um
combate ao Governador Aécio Neves. É uma estratégia interessante
porque, já há algum tempo, observávamos - e tenho o maior respeito
pela Oposição - que ela não encontrava o fio da meada para
estabelecer um confronto com o governo de Minas, até porque o
Governador Aécio Neves tem sido extremamente habilidoso, como é
próprio do estilo mineiro. Mais do que isso, tem tido um
comportamento de estadista, buscando um entendimento, a postura
de somar forças para que a sociedade, o povo mineiro ganhe com
isso. Sempre tem sido um elemento estratégico até para o próprio
Presidente Lula, tem sido um articulador para que várias ações
positivas possam ser debatidas.

Ora, o Governador auxilia o País levando questões de diversos
Governadores, como, por exemplo, a necessidade de o governo
federal cumprir a sua obrigação de fazer a compensação da Lei
Kandir, o imposto diferido na hora de exportar, com o que o governo
federal acaba prejudicando os Estados e, portanto, tem de compensá-
los. A lei trabalha essa questão, mas o governo federal não vinha
fazendo isso adequadamente. O Governador, por ter um diálogo
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franco, respeitoso com o Presidente Lula, tem sido parceiro de todos
os Estados da Federação nessa tarefa. Ora, o Governador é parceiro
do próprio Presidente Lula, ao buscar entendimento com o Congresso
para agilizar algumas votações de interesse nacional. Por último, ele
dá uma demonstração clara de que coloca o interesse da comunidade
acima de interesses partidários ao construir uma aliança por Belo
Horizonte, o que notadamente incomodou algumas pessoas. Essa
aliança foi feita por compreender que as ações do governo aqui em
Belo Horizonte, em parceria com o governo do Estado, que as ações
do governo da Prefeitura e do Estado têm contribuído para melhorar a
vida do cidadão. A questão partidária, nesse caso, quando se discutiu
o interesse público, foi colocada em segundo plano.

Fiz essa recapitulação para dizer que não é novidade que o
Governador Aécio Neves faça algumas ponderações sobre a forma de
governar que ele implantou em Minas Gerais e que difere, sim, da
forma de governar do PT.

O Deputado André Quintão frisava que o PT é diferente do PSDB,
do qual faço parte. Faço questão, Deputado André Quintão, de frisar
também, de forma muito clara: não abrimos mão de que o PSDB
tenha postura diferente, o que, por sinal, possibilitou ao PT alcançar
seus avanços, na medida em que o PSDB, com responsabilidade,
com trabalho planejado - uma das características do Governador
Aécio Neves e uma das preocupações do meu partido -, conseguiu
dar ao País estabilidade econômica, uma moeda forte, a possibilidade
de que o dinheiro público fosse gasto com planejamento e as
condições para que tivéssemos uma Lei de Responsabilidade Fiscal
que não permitisse o endividamento desordenado e o
comprometimento das finanças públicas, o que acarretaria falta de
recursos para as ações sociais.

Esse mesmo PSDB que ofereceu ao PT a possibilidade de, ao ser
governo federal, encontrar um ambiente favorável na economia
brasileira, apresenta outras diferenças. Começarei a destacar o
governo Aécio Neves, que meus antecessores não quiseram mostrar
quando do uso da palavra. O PSDB, sim, preocupa-se em gastar
menos com a máquina pública e mais com o cidadão. Isso não é
querer Estado mínimo, mas Estado eficiente. É querer e fazer com
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que o dinheiro público seja gasto com responsabilidade. Esse é o
governo Aécio Neves, que fez, logo no início de seu mandato, uma
reforma administrativa. E para quê? Para criar mais Secretarias e
cargos para os apaniguados do partido, para aqueles que perderam
as eleições? Não. Esse não é o PSDB. A reforma feita pelo
Governador visou à diminuição do número de cargos de confiança, de
secretarias, para reduzir gastos com apadrinhados a fim de que
sobrasse dinheiro público para melhora da qualidade de vida dos
mineiros. Isso aconteceu, conforme anunciado.

Alguns fatos que vêm acontecendo há algum tempo nas gestões do
PT acabaram de repetir-se agora, há poucos dias, como com a
criação do Ministério da Pesca. Alguns já estão dizendo que é o
“ministério dos peixes”, porque sabem que haverá criação de mais
cargos. Só nesse Ministério serão criados mais de 300 cargos de
confiança. Serão gastos milhões, bilhões do dinheiro público ao longo
do tempo para se empregarem mais alguns apadrinhados. Aliás, diga-
se de passagem, essa é uma das características do PT - e continua
sendo - da qual, de alguma forma, esse partido até se orgulha. É dito
que aquele que é do PT, que disputa eleição e perde terá um
emprego. Se não ganhar em sua própria cidade, será levado para
outra em que o PT for o vencedor, porque o governo deve ser formado
com a turma da carteirinha, que contribui para o partido e faz o caixa;
e é o dinheiro público dos impostos que sustenta tudo isso.

O PT é totalmente diferente do PSDB. Faço questão de frisar que
tenho orgulho de o PSDB ser diferente, pois meu partido quer gastar
menos com a máquina pública para que tenha condições de pagar em
dia ao servidor público, para que os servidores de carreira possam
prosperar nessa carreira. Isso ainda é um desafio, já que muito tem de
ser feito para se chegar a esse ponto. Todavia, a verdade é que essa
citada diferença, Sr. Presidente, está saltando aos olhos. E o
Governador Aécio Neves já vem dizendo, há algum tempo, que não é
correto um governo gastar exageradamente com o próprio governo,
deixando de cumprir integralmente aquilo de que a sociedade precisa.
O governo, com isso, não está em atitude de desagravo à figura do
Presidente Lula ou às ações, de um modo geral, do governo federal.
Ou será que tudo está resolvido neste país? Será que as estradas
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federais estão uma maravilha? Será que a tabela do SUS, de
responsabilidade do governo federal - já que falaram em saúde - é
adequada e justa, remunera adequadamente os hospitais? Não.

Volto a falar do governo Aécio Neves. Esse governo, aqui em Minas,
parou de gastar de forma exagerada com cargos de confiança, com
descontrole nos orçamentos das secretarias e regulou despesas
desnecessárias, viagens desnecessárias, diárias desnecessárias,
para ter mais dinheiro para a saúde. Esse governo implantou o
programa Pró-Hosp.

Um programa que, pela primeira vez na história, começou a colocar
o dinheiro do Estado nas Santas Casas e nos hospitais filantrópicos, a
fim de complementar os recursos do SUS, que é obrigação primária
do governo federal. Aliás, o governo federal não tem estrutura de
saúde própria. O Estado possui a rede Fhemig, ações específicas. O
governo federal possui o dinheiro, que representa a maior parte do
bolo arrecadado, quase 70%. Ele tem de repassar os recursos, mas
não está vindo o suficiente. E por que isso acontece? Porque gasta de
forma errada.

Vamos falar de outro aspecto do governo federal que poderia estar
dando muito certo, se houvesse um pouco mais de cuidado ao se
gastar o dinheiro público. Ressalto que o dinheiro público começou a
tornar-se farto depois que o PSDB organizou a economia do Brasil. A
partir daí, começou a haver fartura, um volume maior de dinheiro.

O governo federal lançou o Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC -, que já está começando a ser apelidado de
“programa de aceleração da corrupção”. E não é por acaso que está
ganhando esse apelido. Foi identificado - e não fomos nós, do PSDB,
que o fizemos - pelos órgãos do próprio governo federal um mar de
lama feito com o dinheiro do PAC. A Polícia Federal é um órgão
subordinado ao Ministério da Justiça, portanto, é um órgão do governo
federal.

Vamos relembrar o que o Presidente Lula disse em Belo Horizonte e
em outras Capitais, quando lançou as obras do PAC, há cerca de um
ano: “Srs. Prefeitos, gastem logo esse dinheiro! Corram! Gastem
rápido, porque tem mais.” Será que é assim que se administra bem o
dinheiro público? Ora, por que ele mandou gastar o dinheiro e
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anunciou que havia mais? Porque o mesmo Presidente Lula
recentemente enviou ao Congresso um novo projeto criando um novo
imposto sobre o cheque. Trata-se do mesmo imposto que eles
criticavam, alegando ter sido fruto ou criação do PSDB. Quando o
Congresso, numa atitude de lucidez, acabou com o imposto sobre o
cheque, o Presidente Lula propôs criá-lo novamente para arrecadar
mais dinheiro e mandar os Prefeitos gastarem rapidamente. Nesse
caso, não levou em consideração os cuidados que o gestor precisa ter
ao gastar o dinheiro do povo.

Aqui, em Minas, é diferente. Em nosso Estado, a gestão pública tem
sido tão séria que passou a ser considerada pelo Banco Mundial
referência não só para o Brasil, mas também para o mundo. Deputado
André Quintão, por ter sido considerada referência de organização
para o mundo é que Minas Gerais, que não tinha crédito, passou a
receber empréstimos do Banco Mundial, sem a obrigação de
contrapartida financeira. Esse dinheiro não está sendo destinado à
criação de empreguinhos para companheiros do PSDB que perderam
as eleições; está sendo empregado no asfaltamento de estradas do
Proacesso em todas as cidades mineiras. Quando o Governador
Aécio tomou posse, essas cidades eram mais de 220. O objetivo é
fazer com que todas as cidades mineiras tenham ligações asfálticas.
Esse dinheiro também está viabilizando telefonia celular para todas as
cidades mineiras. Mais de 400 cidades, ou seja, mais da metade não
possuíam esse tipo de telefonia quando o nosso Governador tomou
posse. Até o final deste ano, 100% das cidades - até mesmo os
Distritos - terão essa cobertura, mas isso só vai ser possível porque
há o apoio do governo do Estado.

Esse mesmo governo, que hoje é tão respeitado até mesmo fora do
Brasil, conseguiu fazer com que Minas Gerais fosse o primeiro Estado
do País a ampliar a educação em um ano, ou seja, passou o ensino
fundamental de oito para nove anos. Dessa forma, a criança ingressa
mais cedo na escola. Ademais, disponibilizou livro didático para todos
os alunos do 2º grau e, com isso, os resultados dos exames feitos
pelo Ministério da Educação, órgão do governo federal, mostram que
a qualidade da educação em Minas vem melhorando. É claro que
ainda temos muito a fazer. O objetivo desse governo é gastar mais
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com o povo e menos com a estrutura de governo. Volto a dizer: isso é
diferente do que chamam de Estado mínimo; isso não é Estado
capitalista, mas Estado competente. Nós, do PSDB, combatemos um
Estado inchado, que não tem limite para criar cargo de confiança, que
quer assumir tudo, que gasta o dinheiro com os meios e não com o
fim, que é o cidadão, o ser humano, enfim, um Estado para os
companheiros. Com certeza, combatemos esse mastodonte do
passado.

Queremos um Estado eficiente e ágil. Esse mesmo Estado tem
como meta chegar, ao final do governo Aécio Neves, com todos os
níveis do 1º, 2º e 3º até a 8ª série - e atualmente com a 9ª, porque
agora são nove anos, mas em modelos de cinco -, com a melhor
educação do Brasil.

Já somos o Estado que mais cresce no Brasil, conforme dados de
julho, com o dobro do crescimento da indústria brasileira. Deputado
André Quintão, o crescimento de Minas Gerais duplicou devido à
confiança no povo mineiro, porque investimentos de fora estão vindo
para Minas.

Então é preciso fazer, sim, a disputa de natureza partidária; é
natural. Tenho um respeito enorme pelo Deputado André Quintão. Sei
que S. Exa. tem algumas divergências em relação às questões de
Belo Horizonte. Respeito, mas entendo que, se nós, do PSDB,
tivemos a humildade de dizer que o Prefeito Pimentel está fazendo um
bom mandato, em vez de simplesmente brigarmos com ele, então
estamos somando o esforço do Governador Aécio Neves e do Prefeito
Pimentel, daqueles homens de bem que querem o melhor para a
cidade, e deixando a briga partidária para outros momentos. Vamos
propor um avanço. E isso não é Estado mínimo; não é retrocesso para
Belo Horizonte. Ninguém está pregando o retrocesso, porque
queremos que aquilo de bom que está sendo feito seja preservado e
que aquilo de bom que é feito no governo Aécio Neves seja melhor
aproveitado ainda, numa gestão compartilhada em que se possam
somar os esforços.

Sr. Presidente, não posso terminar a minha fala - e peço a tolerância
de V. Exa. por mais 1 minuto -, pois não esperava que esse tema
fosse trazido dessa forma. O meu objetivo era agradecer ao jornalista,
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poeta e ex-Deputado Estadual oliveirense, o nosso querido tio Nélson
Leite, que me convidou - e estarei lá, no próximo dia 16 - para o
lançamento do seu livro “Canto do Cisne”. Pode até parecer algo
muito singelo eu dizer que fui convidado pelo ex-Deputado Nélson
Leite, mas quero terminar - até para que não fiquemos em um clima
tenso e carregado - recordando que Nélson Leite é uma das pessoas
mais lúcidas que já conheci, porém, à primeira vista parece um louco,
porque Nélson Leite é de uma espontaneidade e de uma sinceridade
que às vezes assusta as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele o faz
com um amor e um carinho tão grande que, no próximo minuto da
interlocução, encanta qualquer um com quem esteja conversando. Ao
dar seqüência à nossa conversa, recentemente em sua casa,
descobrimos nele não apenas um intelectual de uma sagacidade
enorme mas também um homem de uma cultura que passa pela
mitologia grega, pelos sertões de Guimarães Rosa e vai nos mais
profundos recônditos da alma dos mineiros, com um humanismo todo
especial.

Por isso podem estar certos, Nélson e povo de Oliveira, que eu
estarei com vocês. Registro, da tribuna desta Casa, que Nélson Leite,
ex-Deputado, é hoje para mim, sem dúvida, uma das referências de
como se faz jornalismo com sagacidade e ironia, mas acima de tudo
com muito amor à nossa história, à nossa cultura e ao nosso país.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado André Quintão - Quero agradecer ao Deputado Doutor
Viana e dizer ao querido Deputado Domingos Sávio, a quem hoje
posso carinhosamente chamar de companheiro informal, que não há
clima tenso. Há uma posição democrática em relação às críticas que o
Governador fez ao governo Lula. O próprio Governador sabe que
tenho um apreço pessoal por ele, que tem méritos políticos, trata este
Deputado com muita atenção e respeito, mas expressou uma visão de
Estado da qual discordo. Não considero que o governo Lula gasta
muito com apaniguados nem com a atividade-meio. O valor do Bolsa-
Família é recebido pelas pessoas na boca do caixa. O Ministério do
Desenvolvimento Social, que administra um orçamento de
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R$28.000.000.000,00 e transfere mais de R$2.000.000.000,00 para
Minas Gerais, não chega a ter mil funcionários para gerir um programa
que atinge todos os Municípios mineiros e brasileiros. Não considero
que o ProUni, o Luz para Todos e o Plano Safra sejam programas
para acobertar apaniguados, o partido da “boquinha”. Penso que se a
militância do PT ouvisse o pronunciamento do Deputado Domingos
Sávio e as críticas do Governador Aécio, talvez brecasse essa
aliança, que mistura água e óleo em Belo Horizonte. Fico imaginando:
quando assumimos a Prefeitura, mandamos projetos de lei criando a
Secretaria do Abastecimento, a Coordenadoria de Direitos Humanos e
reabrindo o Restaurante Popular. Eu era líder do nosso querido e
saudoso Prefeito Célio de Castro quando ele mandou um projeto
criando a Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade Negra. Na
época, sofreu o mesmo tipo de crítica que o Presidente Lula sofre
hoje. Alegaram inchaço da máquina. Quando abrimos os concursos
públicos em Belo Horizonte, recebemos críticas, como se a máquina
pública fosse inchar, e eram necessários ajustes. Será esse o tipo de
governo que queremos a partir do ano que vem em Belo Horizonte?
Essa é a nossa dúvida. Será que essa entrada tão aguardada do
Governador no programa de TV será para criticar o governo Lula, falar
que ele gasta mal, que não queremos para Belo Horizonte o que o
governo Lula faz no País? São indagações de natureza política. Será
que prevalecerá em Belo Horizonte a partir do próximo ano o Estado
mínimo? É a extinção de secretarias, programas sociais? Será a
implementação do choque de gestão? Acho até difícil porque, com 14
partidos, haja secretarias, órgãos e diretorias! Mas este é um assunto
de que não devemos tratar. Falo aqui sobre a execução orçamentária
do governo do Estado. Elogio a forma, o método dos 57 projetos
estruturadores. O governo fez o PMDI com a nossa participação.
Houve onze áreas de resultados, mais duas áreas gerais. Esses 57
projetos têm uma execução orçamentária média de 22%, sendo que
cinco estão acima da média. Um deles, que trata da aceleração da
aprendizagem no Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - com 86%
- é muito bom. Mas esse é apenas um dos cinco projetos. Temos 52
projetos com execução orçamentária abaixo do que deveria. E 38 nem
sequer chegaram a 25% de execução orçamentária, Doutor Viana!
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Justiça seja feita, a área de comunicação também está acima da
média, cuja execução é de 34,83%. Aliás, tinha um crédito inicial de
R$30.000.000,00 e depois sofreu 100% de reajuste, crédito autorizado
de R$60.000.000,00. Considerando-se esse tipo de gestão, também
temos de apontar as falhas aqui em Minas, porque fica parecendo que
não há defeito. Não é a aliança em Belo Horizonte que vai anular o
nosso papel de oposição responsável que ajuda e contribui. As urnas
nos deram essa condição aqui, na Capital. Não nos vamos anular em
função de uma aliança eleitoral, seja ela boa ou ruim. Não vou discutir
isso aqui porque não é o momento. Ficará para um outro debate.
Quando levanto os dados da execução orçamentária e falo da minha
divergência sobre as declarações do Governador Aécio, não é porque
há problemas em Belo Horizonte, até porque existem vários outros
Municípios em que o PT está coligado com o PSDB. Evidentemente
que a Capital tem um outro peso, isto é, uma diferença política, e o
que estamos discutindo aqui é essa visão de Estado mínimo, de
Estado pouco presente na área social, em contraponto ao Estado do
bem-estar social, o “well fair State”, do Estado forte, indutor do
desenvolvimento e gerador de inclusão social, que é a visão do
Presidente Lula e também a nossa. É justamente essa nossa visão
que queremos reproduzir onde o PT está presente, inclusive em Belo
Horizonte, e aí temos uma questão política, sim. Será que a influência
política do Governador em Belo Horizonte terá o objetivo de brecar os
gastos sociais ou será para aprofundar o que o Patrus iniciou, o Célio
continuou e o Pimentel também faz em Belo Horizonte? Mas esse é
um outro debate. O que eu gostaria é que a base do governo na terça-
feira trouxesse dados sobre isso. Não digo dados do governo federal,
porque não sou Deputado Federal, e sim Estadual. O que quero
discutir são os nossos projetos. Existe um projeto chamado Minas
Avança, com 1,70% de execução orçamentária. Acho que podemos
até trocar o nome desse projeto, porque Minas Avança com execução
orçamentária de 1,70% tem de ter uma outra denominação. É isso que
quero saber na terça-feira.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, não posso deixar de
pontuar alguns aspectos da fala do prezado companheiro, informal,
como ele quer dizer, e também de falar, de forma muito tranqüila, que
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o vejo de uma maneira formal. Temos uma relação extremamente
respeitosa. Quem pode acompanhar um debate que ganha, em alguns
momentos, um nível mais caloroso pode não compreender a relação
de respeito e de companheirismo que tenho com o Deputado André
Quintão. Em primeiro lugar, não posso deixar de pontuar a
preocupação do Deputado sobre se eu iria ou não questionar a
execução orçamentária federal. Ele fez questão de dizer que é
Deputado Estadual e que quer discutir a questão estadual, mas, na
realidade, ele ocupou a maior parte de seu tempo discutindo a
questão municipal de Belo Horizonte, apesar de não estarmos na
Câmara de Vereadores desta cidade. Temos, sim, de discutir a
questão de Belo Horizonte, ou seja, a questão estadual, mas também
a questão nacional, porque, afinal de contas, somos lideranças eleitas
pelo povo de Minas. A Capital de Minas é Belo Horizonte, cidade que
nos interessa diretamente, mas as questões nacionais nos interessam
mais ainda. Deputado André Quintão, a execução orçamentária - V.
Exa. conhece muito sobre isso, dada a experiência que tem - não
pode ser medida da maneira que V. Exa. deseja. Aliás, se assim o for,
caberia a mim listar um rol de centenas de contas da área social. Eu
me ateria somente à área social do governo federal, que não
executou, até agora, nem 20% dessas contas, já que inúmeras delas
estão com 0% de execução. Uma parte disso se deve ao problema da
inoperância e a outra ao aspecto da execução do Orçamento na área
pública. Fui Prefeito e sei como isso funciona. Trata-se de um dinheiro
que deverá ser gasto nos 12 meses do ano, o que não significa que
uma fração de 1/12 deverá ser gasta em cada mês. Não é assim. Na
área de obras e de investimentos planejados, muitas vezes, passa-se
o primeiro semestre inteiro elaborando-se o projeto e fazendo-se a
licitação para depois executar-se a obra e pagá-la, depois de pronta
ou durante a sua conclusão. A execução orçamentária só é
contabilizada no momento em que efetivamente for pago o gasto
público que foi feito. V. Exa. sabe disso. Passar esses números para o
cidadão que nos está acompanhando lhe dá a idéia de que o Estado
não está funcionando, o que não é verdade. Da mesma forma, é
trazer a idéia de que o Governador Aécio Neves ou que este
Deputado diz que o governo federal gasta mal. Ele gasta mal quando
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gasta com os apadrinhados, quando da criação de cargos de livre
nomeação, para inchar a máquina pública federal, e a crítica é pontual
sobre isso. Mas não é correto dizer que nós falamos que o governo
federal gasta mal com o Bolsa-Família ou com os programas corretos
que faz e que deve fazer. O que estamos falando é que o governo
federal gasta mal com os apadrinhados e que, se ele não gastasse
mal com isso, poderia pagar um Bolsa-Família com um valor um
pouco melhor, para atender um número maior de famílias, ou incluir
um número maior de jovens no ProUni, ou recuperar as estradas
federais mais rapidamente. É essa a gestão pública que defendemos
e que queremos para Belo Horizonte: uma gestão pública que possa
somar o que temos de positivo e que vem desde a época de Célio de
Castro. Lembro que à mesma época em que Célio era Prefeito de
Belo Horizonte eu era Prefeito de Divinópolis; trabalhamos juntos em
uma série de coisas e fomos a Brasília reivindicar maior atenção aos
Municípios, e sei que desde aquela ocasião há uma série de ações
positivas. Mas o Governador Aécio Neves, que faz um trabalho
brilhante, reconhecido por Minas, pelo Brasil e pelo mundo, pode
perfeitamente melhorar o que está sendo feito ao promover essa
aliança por Belo Horizonte. Ou será que alguém acha que aqui
estamos em uma situação de perfeição absoluta? Não. Temos muitos
problemas. O trânsito de Belo Horizonte, por exemplo, está virando
uma calamidade; as questões de segurança, embora tenham
melhorado quando o governo Aécio Neves se tornou um forte parceiro
da Prefeitura, ainda têm de melhorar mais. É com esse espírito que se
fazem críticas e é com esse espírito que o Governador Aécio Neves
fez algumas. Mas não podemos fazer uso disso para tentar detonar
uma aliança que se propõe para o povo de Belo Horizonte, aprovada
pela população. Foi feita uma avaliação séria dessa aliança e
interesses partidários foram deixados de lado para se promover uma
união por Belo Horizonte. Agora vêm dizer que isso pode representar
risco de que a cidade tenha algum retrocesso e que estaríamos
pegando o que há de pior no governo? É claro que o governo Aécio
tem falhas, como todo governo; é claro que o Pimentel tem falhas e
que o Lula tem falhas. Mas queremos fazer uma aliança para pegar o
que há de bom e de eficiente na estrutura das administrações
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municipal e estadual e somar tudo, para que a Capital dos mineiros
possa ser de fato a melhor cidade para se viver. Muito obrigado,
Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
terça-feira, dia 19, 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
19/8/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008

Presidência do Deputado Ademir Lucas
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado João Leite; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.451/2008; renovação da votação do projeto; aprovação; declaração
de voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2008;
aprovação; declaração de voto - Encerramento.

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

- Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
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Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, acompanhei atentamente a
leitura da ata feita pelo Deputado Getúlio Neiva. Quanto ao término da
reunião de ontem à noite, S. Exa. leu, na ata, que ela se deu por falta
de quórum. Mas parece-me que a reunião se encerrou devido a uma
manifestação do Deputado Padre João, que fez um questionamento.
Fiquei com essa dúvida. Gostaria do esclarecimento do Deputado
Getúlio Neiva e do Deputado Padre João, se houve essa
manifestação ontem à noite, na reunião extraordinária, que motivou o
encerramento por falta de quórum. Só gostaria de fazer esse reparo,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da
parte final da ata sucinta.

O Sr. Secretário - (- Lê o referido trecho da ata).
O Sr. Presidente - Indago ao Deputado João Leite se a leitura

esclareceu a sua dúvida.
O Deputado João Leite - Estou satisfeito.
O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por

aprovada.
2ª Parte (Ordem do Dia)

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

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a

suspensão da reunião para a busca de entendimento para votação.
Vivemos um período delicado, mas também é sabido o esforço de
alguns Deputados que, mesmo sendo candidatos, se fazem presentes
no Plenário. Esta Casa precisa ter clareza para adotar uma linha de
trabalho neste período, daí a importância desse entendimento, porque
os Deputados se esforçam e é necessário esforço de todos os nobres
pares, para não prejudicar a apreciação das matérias nem o povo
mineiro.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Padre João, vai suspender a reunião por 10
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião os Projetos de Lei n°s 1.233 e 1.523/2007, 2.219, 2.220,
2.267, 2.268, 2.299 e 2.300/2008, apreciados na extraordinária
realizada ontem à noite, bem como o Projeto de Lei n° 224/2007, que,
na referida reunião, teve sua discussão adiada por cinco dias.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.451/2008, do Governador do Estado, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. A Presidência vai renovar a votação do projeto. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, originariamente a

Prefeitura havia doado ao Estado essa área, onde funcionava um
centro de formação de professores. No entanto, ao longo dos anos, a
situação mudou, e é preciso que a reintegremos ao patrimônio do
Município, para que ali seja construído um departamento de serviços
públicos para a nossa comunidade. Quero apenas agradecer aos
nobres colegas a votação desse projeto, que devolve ao patrimônio de
Teófilo Otôni essa importante área da zona rural, especificamente do
nosso Distrito de Mucuri.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.452/2008, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Medina 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.

Declaração de Voto
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, mais uma vez, quero

agradecer aos ilustres Deputados, nobres companheiros desta Casa.
Trata-se de um imóvel do Município de Medina, minha cidade natal,
que o Governador do Estado, com sua clara visão, entrega de volta ao
Prefeito Walter Tanure, nosso primo, para que ali seja edificada uma
grande obra de interesse da comunidade. Portanto, agradeço aos
queridos companheiros Deputados a aprovação dos dois projetos.

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.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão (substituindo ao Deputado Antônio Carlos Arantes,
por indicação da Liderança do BPS) e os Deputados Agostinho Patrús
Filho (substituindo à Deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança do BPS) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo ao Deputado
Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. José
Raimundo Delgado, Prefeito Municipal de Santa Luzia, publicada no
“Diário do Legislativo”, em 14/6/2008. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.277, 2.348, 2.411,
2.413/2008 em turno único (Deputado Walter Tosta); 980/2007, 2.110,
2.132, 2.408, 2.419/2008 em turno único (Deputado Domingos Sávio);
1.874/2007 em 1º turno, 1.498, 1.819/2007, 2.367, 2.387, 2.398/2008
em turno único (Deputada Elisa Costa); 1.178/2007 em 1º turno, 867,
1.493/2007, 2.370, 2.372, 2.388, 2.389 e 2.412/2008 em turno único
(Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 734/2007, na forma do vencido no 1º turno
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 867/2007 com a Emenda
nº 1, 1.493, 1.791/2007, 2.329, 2.362, 2.363 este com a Emenda nº1,
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2.370, 2.372, 2.388, 2.389 e 2.412/2008 (relator: Deputado Antônio
Carlos Arantes); 980/2007, com a Emenda nº 1, 2.110, 2.132, 2.349,
2.408 e 2.419/2008 (relator: Deputado Domingos Sávio); 1.498, 1.819,
2.341, 2.367 e 2.387/2008 (relatora: Deputada Elisa Costa), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.523, 2.538,
2.563, 2.586, 2.640, 2.656 e 2.672/2008. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 82, 400, 1.652, 1.765, 1.868,
1.894, 1.944/2007, 2.109, 2.127, 2.136, 2.169, 2.221, 2.223, 2.225,
2.226, 2.227, 2.228, 2.235, 2.236, 2.240, 2.241, 2.244, 2.247, 2.249,
2.250, 2.257, 2.259, 2.272, 2.273, 2.284, 2.290, 2.293, 2.294, 2.304,
2.306, 2.308, 2.309, 2.312, 2.313, 2.320 e 2.337/2008. 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, 13 de agosto de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio - Antônio Carlos

Arantes - Padre João - Lafayette de Andrada.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/8/2008

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Gustavo Valadares 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 apreciar a matéria constante na
pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado André
Quintão em que solicita reuniões de audiência pública para debater a
regulamentação da Lei nº 15.028, de 19/1/2004, que institui a Política
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Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado de
Minas Gerais - Pefeps -; para apresentar o monitoramento da
execução orçamentária das emendas populares ao PPAG 2008 -
2011; para integrar o rol de comemorações do centenário de
nascimento de Josué de Castro. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/8/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Doutor Rinaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
Wanderlino Teixeira de Carvalho, Presidente da Associação Brasileira
de Agências de Regulação, e do Sr. Paulo Cezar Neves Marques,
Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, publicados no “Diário
do Legislativo” de 26/7/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei nºs 1.349/2007, em 1º turno (Deputado Doutor
Rinaldo); 2.580/2008, em turno único, e 2.429/2008, no 1º turno
(Deputado Carlos Pimenta); 2.494/2008, em turno único ( Deputado
Hely Tarqüínio). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.360/2008 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 2.373 e
2.433/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.623,
2.629, 2.632, 2.646, 2.649 e 2.677/2008, este com a Emenda nº 1.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.288, 2.345, 2.347, 2.253 e 2.278/2008. 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 Carlos Mosconi em



473

que solicita se peça à Gerência de Vigilância Sanitária de Alimentos
da Secretaria de Estado de Saúde seja feita a análise do nível de
contaminação por agrotóxicos também com amostras de alimentos
oriundos de Municípios do interior do Estado, e não apenas da
Capital; seja encaminhada à Gerência de Auditoria Assistencial da
Secretaria de Estado de Saúde; para providências cabíveis, denúncia
recebida pela Comissão de Saúde relativa ao mau atendimento
prestado por médico e profissionais de enfermagem no Hospital João
XXIII; seja enviado à Secretaria de Atenção à Saúde - SAS -, do
Ministério da Saúde, pedido de realização de estudos sobre a
viabilidade da inclusão do tratamento escleroterápico de varizes com
espuma (polidocanol) na Tabela de Procedimentos do SUS; Carlos
Mosconi, Doutor Rinaldo e Hely Tarqüínio em que solicitam seja
enviada manifestação de solidariedade desta comissão à família do
Deputado Paulo Cesar, que se encontra hospitalizado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -

Carlos Pimenta.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2008

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, 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 discutir, em audiência
pública, o Projeto de Lei nº 1.444/2007, do Governador do Estado,
que revoga o art. 2º do Decreto nº 20.597, de 4/6/80, o qual dispõe
sobre a desafetação de áreas de proteção ambiental situadas nos
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Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos. O
Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,
referente à adoção de medidas necessárias à preservação do
Patrimônio Natural, Arqueológico, Histórico, Turístico, Paisagístico e
Arquitetônico do Conjunto da Serra da Moeda; do Sr. Carlo Facondini,
Procurador da Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A. - Iemg; e do
Deputado Federal Ricardo Trípoli e do Senador Renato Casagrande,
publicado no “Diário do Legislativo”, em 2/8/2008. O Presidente acusa
o recebimento do Projeto de Lei nº 1.269/2007, em 1º turno, para
receber parecer sobre emendas apresentadas em Plenário e
comunica que avocou a si a relatoria da matéria. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Maria Coeli
Simões Pires, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana de Minas Gerais; Maria
Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - Amda; e Silvany Geralda Correia, assistente
administrativa da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo,
representando o Sr. Marcelo Jerônimo Gonçalves, Prefeito desse
Município; e os Srs. Ilmar Bastos, Subsecretário de Gestão Ambiental
Integrada, representando o Sr. Shelley Carneiro de Souza, Secretário
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em
exercício; Eduardo Carlos Jardim Mozelli, assessor da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais,
representando o Sr. Raphael Guimarães Andrade, Secretário em
exercício dessa Pasta; Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de
Justiça de Defesa do Rio São Francisco; Alisson José Coutinho,
Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais - Ibama - em Belo Horizonte; Aurélio Tomayno de
Melo, Chefe da Seção de Aviação Civil, representando o Sr. Enzo
Schiavo Filho, Gerente Regional da Agência Nacional de Aviação Civil
- Anac; Leonardo Bernardo Maciel da Purificação, Secretário
Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Matozinhos, representando
o Sr. Adão Pereira dos Santos, Prefeito desse Município; e Erly de
Oliveira, Vice-Prefeito do Município de Confins, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
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Almir Paraca, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Os Deputados Wander Borges, Almir Paraca e Inácio Franco se
ausentam da reunião. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião e comunica que não há quórum para a apreciação das
matérias constantes na 2ª Fase da Ordem do Dia, que compreende a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. O Presidente
recebe os requerimentos do Deputado Vanderlei Miranda, em que
solicita a realização de audiência pública conjuntamente com a
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para
obter informações sobre os critérios a serem adotados no período de
defeso (piracema) no ano de 2008, assim como as estatísticas das
operações de defeso realizadas nos anos de 2006 e 2007; e dos
Deputados Fábio Avelar, Gláucia Brandão e João Leite, membros da
Frente Parlamentar em Prol da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, em que solicitam a realização de reunião com convidados
para debater a questão dos resíduos sólidos, em especial conhecer o
trabalho do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que serão
apreciados oportunamente. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece aos convidados e demais participantes, pela
presença e pelos importantes subsídios prestados a esta Comissão,
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco - Almir

Paraca.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 7/8/2008

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Delvito Alves (substituindo este ao
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Deputado Ruy Muniz, por indicação da Liderança do DEM), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Helder Santos
Amorim, Procurador do Trabalho da 3ª Região, solicitando
informações sobre o problema referente ao atendimento médico dos
trabalhadores aposentados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, o qual foi objeto de requerimento desta Comissão; Adirson
dos Santos Lana e José Eduardo Ferreira, detentos da Penitenciária
Regional de Três Corações e do Presídio Regional de São Joaquim
de Bicas, respectivamente, solicitando assistência com relação a seus
processos criminais; Adilson Baldanza, pedindo orientação quanto ao
caso de seu filho, envolvido com o tráfico de drogas e contra quem foi
expedido mandado de prisão; e da Sra. Patrícia Vialli Nicolini, Juíza de
Direito da Comarca de Cambuí, solicitando providências com relação
à situação do apenado Fabiano Vieira da Costa, preso na cadeia local
em cela sem condições de abrigá-lo; e da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre
parênteses: ofícios dos Srs. Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral do
DNIT, e Francisco de Assis Machado (3/7/2008); Marco Antônio
Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, e Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça (10/7/2008); Antonio Augusto Anastasia,
Vice-Governador do Estado; 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 -; Elionaldo Magalhães, Diretor-Presidente da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, e Marco Antônio
Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; da Sra. Maria da
Conceição Sampaio, Delegada de Polícia da Delegacia de Orientação
e Proteção à Família de Contagem, e do Sr. Alex Fernandes Santiago,
Coordenador (substituto) do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio
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Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-MA (17/7/2008); do Ten.-Cel.
BM Waldir Figueiredo Vieira, Comandante do 2º BBM; e dos Srs.
Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, e José Elcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (26/7/2008). O Presidente
leva ao conhecimento dos Deputados que a audiência desta
Comissão e da de Saúde com o Sr. Marcus Pestana, Secretário de
Saúde, com o objetivo de propor a criação de um centro de referência
para doenças pulmonares, especialmente a hipertensão arterial
pulmonar, está agendada para o dia 19/8/2008, às 14 horas. 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 2.407/2008 (relator: Deputado Luiz Tadeu Leite), que recebeu
parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (11), em que
pede sejam solicitadas às Secretarias de Saúde do Estado e do
Município de Belo Horizonte providências para a elaboração de estudo
sobre as doenças e ocorrências verificadas nos atendimentos
realizados na região do Bairro Camargos, em Belo Horizonte, em
função da poluição proveniente da incineração de resíduos
hospitalares e lixo industrial, efetuada pela Serquip; sejam solicitadas
ao Ministério da Saúde providências para que a Secretaria de
Vigilância em Saúde promova ações de vigilância ambiental, com o
acompanhamento da população do referido bairro, em face da citada
incineração; seja solicitado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
que estude a possibilidade de incentivar a transferência das
instalações da Serquip no Bairro Camargos, que estariam em
desacordo com o art. 9º da Resolução nº 316, de 29/10/2002, do
Conama; seja solicitada à Fundação Estadual do Meio Ambiente -
Feam - a suspensão da licença concedida à Serquip para efetuar o
transporte de resíduos hospitalares, até o término do processo de
renovação de seu licenciamento ambiental junto à Secretaria de Meio
Ambiente de Belo Horizonte, e a elaboração de parecer sobre as
atividades dessa empresa, no que se refere ao tratamento de
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resíduos; seja encaminhada ao Ministério Público, à Feam, à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à
Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte cópia das notas
taquigráficas da reunião desta Comissão em 4/8/2008, para que
adotem as providências cabíveis com relação à Serquip; seja
solicitado à Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte que
busque o apoio técnico da Fundação Estadual de Meio Ambiente -
Feam - no processo de renovação da licença concedida à Serquip;
sejam solicitadas à Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte
informações quanto à ocorrência de incineração irregular de detritos
hospitalares e lixo industrial no Município; sejam solicitadas à
Presidência da Fhemig informações sobre os tipos de resíduos
hospitalares recolhidos para incineração pela Serquip, nas unidades
dessa Fundação, especialmente no Hospital João XXIII (Pronto
Socorro), e o custo mensal desse serviço; sejam solicitadas ao
Corregedor-Geral da PMMG informações sobre as providências
tomadas em relação à denúncia apresentada pela Sra. Jussara
Aparecida Emiliano e contida no Ofício nº 2.466/2007/SGM; e seja
encaminhada ao Presidente do STF manifestação de apoio desta
Comissão à homologação e demarcação da Reserva Indígena
Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima; João Leite, em que pede
sejam solicitadas à Feam providências para verificação do
cumprimento, pela Serquip, da Lei nº 13.796, de 2008, que proíbe o
armazenamento de resíduos tóxicos do Estado; e Dalmo Ribeiro Silva,
em que solicita seja encaminhada ao Gerente Regional do INSS em
Belo Horizonte cópia das notas taquigráficas da audiência pública
realizada por esta Comissão em Pouso Alegre, em 10/7/2008, e sejam
solicitadas à mesma autoridade as informações que especifica,
referentes aos serviços de perícia médica desse Instituto e à
concessão de aposentadoria por invalidez nos Municípios de Pouso
Alegre, Teófilo Otôni, Sabará, Barbacena, Varginha e Conselheiro
Lafaiete. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2008.
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Durval Ângelo, Presidente - Antônio Carlos Arantes - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.591/2008

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte § 4º:
“ Art. 1º - (...)
§ 4º - Na abertura dos créditos suplementares de que trata o “caput”,

o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais destinará
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para as obras de construção do
prédio do novo Fórum da Comarca de Patos de Minas”.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: Construído em 1933 e tombado pelo Patrimônio

Histórico Municipal, o edifício que abriga o Fórum de Patos de Minas
há muitos anos já não condiz com a realidade da Comarca, que conta
hoje com mais de 150 mil habitantes e abrange quatro Municípios. O
antigo prédio não comporta a demanda atual, dificultando o trabalho
dos servidores e operadores do direito e, principalmente, o acesso da
população aos serviços.

Em recente visita ao TJMG, acompanhado do Prefeito Municipal de
Patos de Minas, de juízes da Comarca, dos presidentes da Amagis e
da 45ª Subseção da OAB-MG, pude levar ao Presidente do Tribunal,
Desembargador Orlando Adão Carvalho, a nossa reivindicação.
Ciente e sensível a essa realidade, o próprio Presidente do TJMG
sugeriu que, quando do encaminhamento desta proposição pelo
Governador, apresentássemos emenda destinando R$1.000.000,00
para o início das obras de construção do prédio do novo Fórum da
Comarca de Patos de Minas.

Para a concretização deste projeto, fruto de um sonho da sociedade
e dos poderes públicos locais, cumpre registrar que Patos de Minas
conta hoje com um moderno centro administrativo, que busca agregar
todos os órgãos públicos em uma mesma área, sendo que já foi
disponibilizado um terreno para a construção do novo Fórum.

Por esses motivos, espero merecer de meus pares a aprovação a
esta emenda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.961/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Wanderlei Miranda, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Fundação Algot Svensson, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.961/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Algot Svensson, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem como finalidade precípua o desenvolvimento de
atividades nas áreas de educação e cultura.

Para consecução de sua meta, promove a educação básica,
profissionalizante, superior, cursos livres e transculturais, mediante a
manutenção e execução do ensino em suas unidades e instituições
conveniadas, incentiva a profissionalização com vistas à inserção e à
requalificação para o mercado de trabalho, produz e veicula
programas de radiodifusão com fins educativos e culturais, executa
serviços de transmissão, retransmissão e repetição de televisão, edita
livros, revistas, filmes e desempenha atividades complementares.

Na área social, desenvolve atividades visando à proteção da saúde
e ao amparo da família, mediante atendimento à criança, à terceira
idade, à gestante e aos portadores de necessidades especiais.

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

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

nº 1.961/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.262/2008
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
tem por objetivo dar denominação a escola estadual do Município de
Ipatinga.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.262/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Engenheiro Amaro Lanari Júnior à escola estadual
situada na Avenida Pedro Nolasco, nº 700, Bairro Ideal, no Município
de Ipatinga.

O Bairro Ideal, onde se encontra o educandário que se pretende
denominar, foi construído pela Usiminas para abrigar seus
funcionários e familiares. A escola estadual também foi edificada com
investimentos dessa empresa. O fato de financiar a infra-estrutura
para proporcionar à comunidade boas condições de educação
ampliou a identificação dos moradores locais com a siderúrgica.

Em decorrência disso, a comunidade escolar, reconhecendo a
importância de tal parceria, manifestou-se favorável a que se preste
uma homenagem ao primeiro Presidente da Usiminas, Engenheiro
Amaro Lanari Júnior, emprestando seu nome para denominar a escola
local.

Cabe destacar que o homenageado foi presidente da Acesita - Aços
Especiais Itabira - em 1956, participou da primeira missão brasileira
designada para tratar da associação de Minas com entidades
japonesas para a instalação da Usiminas, chefiou o grupo de trabalho
que estabeleceu as bases para de concretização dessa siderúrgica,
entre outras atividades. Em janeiro de 1958, foi eleito Presidente da
empresa, cargo que ocupou até 1978.

Em reconhecimento ao seu trabalho, que muito colaborou para o
desenvolvimento da economia mineira, consideramos justa a
homenagem que lhe está sendo concedida.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.262/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.417/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Resol -
Redes de Solidariedade para a Educação -, com sede no Município de
Montes Claros.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 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 2.417/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Resol - Redes de Solidariedade para a Educação, com
sede no Município 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 mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 8º do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e coordenação será inteiramente
gratuito, e o parágrafo único do art. 26 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.417/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

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

2.494/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Acolhimento aos
Dependentes Químicos e Familiares - ADQF -, com sede no Município
de Governador Valadares.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.494/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e
Familiares, com sede no Município de Governador Valadares, que
possui como finalidade precípua prestar esclarecimentos e assistência
aos dependentes químicos e seus familiares, visando a medidas
preventivas, bem como à recuperação e reinserção social dos
usuários de álcool e outras drogas.

Com esse intuito, acolhe as pessoas com transtornos sociofamiliares
decorrentes do uso de substâncias psicoativas, sugerindo tratamentos
e freqüência a grupos de ajuda mútua; presta assistência integral a
crianças e adolescentes; desenvolve suas atividades em sintonia com
a legislação vigente, colaborando com órgãos oficiais e entidades
privadas.

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

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

nº 2.494/2008, em turno único.
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Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.584/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho de Arte de Sabará - CAS -,
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 2.584/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Arte de Sabará - CAS -, que tem como finalidade
precípua promover e divulgar manifestações artísticas e culturais,
além de estimular a melhor convivência entre os moradores locais.

Para a consecução de suas metas, realiza salões de arte,
espetáculos musicais e cênicos, concertos, recitais, exibições
cinematográficas e exposição de artesanato, luta pela preservação do
patrimônio histórico e artístico, firma convênios com órgãos públicos e
entidades privadas para subsidiar suas iniciativas e atua na promoção
da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais.

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

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

nº 2.584/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.622/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao
Idoso Raimundo Benevides Filho, com sede no Município de Frei
Inocêncio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.622/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso Raimundo
Benevides Filho, com sede no Município de Frei Inocêncio.

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 mencionadas na referida lei, 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. 6º
que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, instituidores ou
sócios não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucros, gratificação ou vantagens, e, no art. 40, parágrafo único, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.622/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.634/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.634/2008, de autoria do Deputado Rêmolo

Aloise, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Vila Nova
Futebol Clube, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008 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 2.634/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de Carmo
do Rio Claro.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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. 43, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituições congêneres do Município de Carmo do Rio Claro; e, no art.
44, que seus associados, Conselheiros e Diretores não serão
remunerados pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.634/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

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

2.639/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Educativa Coronel Murtense de Radiodifusão -
Ascomecom -, com sede no Município de Coronel Murta.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/7/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.639/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Educativa Coronel Murtense de
Radiodifusão, com sede no Município de Coronel Murta.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
associação congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no
art. 30, que as atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores ou
sócios não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.639/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e Lafayette de Andrada
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.685 a 2.688/2008 - Requerimentos
nºs 2.801 a 2.806/2008 - Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos, da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados João Leite,
Ivair Nogueira, Carlin Moura e outros e dos Deputados Célio Moreira e
outros, Ivair Nogueira e outros e Inácio Franco (2) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Tiago Ulisses e Alencar da Silveira Jr. -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Luiz
Humberto Carneiro, Fahim Sawan, Carlin Moura e André Quintão - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.632 -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Inácio
Franco (2), Célio Moreira e outros, Ivair Nogueira e outros e da
Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados João Leite, Ivair
Nogueira, Carlin Moura e outros; deferimento - Encerramento - Ordem
do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
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Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.685/2008
Declara de utilidade pública a entidade Sociedade de São Vicente

de Paulo Obra Unida Vila Vicentina Elvira Dias, com sede no
Município de Poços de Caldas.

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

São Vicente de Paulo Obra Unida Vila Vicentina Elvira Dias, com sede
no Município de Poços de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: A Sociedade de São Vicente de Paulo foi criada em
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Paris, em 1833, por Antônio Frederico Ozanan e alguns
companheiros, sob influência das ações de São Vicente de Paulo, que
se dedicava integralmente ao trabalho com pessoas de baixa renda.
Em Poços de Caldas, a Sociedade de São Vicente de Paulo foi
fundada em 1913, com apenas uma conferência que, igualmente,
direcionava suas ações em torno dos princípios da Igreja Católica e do
auxílio à famílias de baixa renda do Município.

No decorrer dos anos que se seguiram, a SSVP ganhou visibilidade
e o reconhecimento de seu trabalho, contando hoje 48 conferências
no Município e em cidades da região que compreendem a jurisdição
do Conselho Central de Poços de Caldas, sendo: uma localizada no
Município de Campestre-MG; uma no Município de Andradas, duas no
Município de Caldas, duas no Município de Palmeiral, uma no
Município de Bandeira do Sul e quarenta e uma no Município de
Poços de Caldas. Todas essas conferências atuam diretamente junto
à população de baixa renda do Município, no intuito de promover
melhores condições de vida, fornecendo cestas básicas,
medicamentos e outros serviços e bens materiais aos necessitados.

A Vila Vicentina Elvira Dias, situada na Rua Timbiras 183 - Bairro
Vila Togni, foi fundada em 30/7/67 e passou a ter personalidade
jurídica em 14/6/2006. Atende atualmente 24 internos e sua estrutura
física é composta por 23 casas, com capacidade para atender um
casal em cada uma delas, cozinha industrial com refeitório, horta
comunitária, sala de reabilitação física, capela para aproximadamente
300 pessoas, e salão de festas.

Por sua origem, natureza e formação no seio da Sociedade de São
Vicente de Paulo, está vinculada ao Conselho Central de Poços de
Caldas a ao Conselho Metropolitano de Pouso Alegre, na forma do
Regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil.

A instituição é destinada a obrigar pessoas idosas de ambos os
sexos, proporcionado-lhes assistência material, moral, intelectual,
social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à
preservação de sua saúde física e mental. Não faz distinção alguma
quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e
quaisquer outras formas de discriminação; observa os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
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da eficiência.
Mesmo com grandes dificuldades para a alocação de recursos para

seu funcionamento e ampliação de estrutura física, a entidade tem
aprimorado constantemente seu trabalho, adequando-o à legislação
vigente e proporcionando melhores condições de vida aos idosos que
lá residem.

- 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 2.686/2008
Declara de utilidade pública a Associação João Wenceslau

Junqueira - Ajowen -, com sede no Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação João

Wenceslau Junqueira - Ajowen -, com sede no Município de
Matozinhos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação João Wenceslau Junqueira - Ajowen -,

com sede no Município de Matozinhos, é sociedade civil sem fins
lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve ações destinadas
aos jovens dessa comunidade, proporcionando-lhes orientação nas
mais diversas áreas do conhecimento.

Assim, como disposto em seu Estatuto Social, a Associação João
Wenceslau Junqueira - Ajowen -, ao oferecer aulas de reforço escolar,
artesanato, teatro, esportes, música e serviços de terapia ocupacional,
física e psicológica, presta serviço de reconhecido interesse público,
zelando pelos direitos dos jovens de Matozinhos.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 15/5/2004, a
referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que
faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.687/2008

Declara de utilidade pública a Associação Marianense de Handebol -
AMH -, com sede no Município de Mariana.

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

Marianense de Handebol - AMH -, com sede no Município de Mariana.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2008.
João Leite
Justificação: A Associação Marianense de Handebol - AMH -, com

sede no Município de Mariana, é uma entidade que congrega clubes e
desportistas que praticam o handebol no Município de Mariana, com o
objetivo precípuo de ocupar o tempo ocioso dos adolescentes no
período escolar, orientando-os para a prática desportiva. Atua, ainda,
fortalecendo o esporte na comunidade marianense, descobrindo
novos talentos desportivos e realizando eventos.

Assim, o reconhecimento da Associação como sendo de utilidade
pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado,
trazendo grande contribuição para o desporto mineiro, razão pela qual
conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.688/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Segismundo Pereira - Amosp -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Segismundo Pereira - Amosp -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Com a finalidade de identificar, cadastrar e organizar as



493

ações de cunho social necessárias à melhoria da qualidade de vida da
comunidade, foi constituída a Associação de Moradores do Bairro
Segismundo Pereira, com sede no Município de Uberlândia, entidade
de caráter educativo, cultural, social, recreativo, esportivo, assistencial
e filantrópico.

Para a consecução de seu objetivo, desenvolve atividades visando
dotar seus assistidos de consciência crítica com relação a seus
direitos e deveres individuais e coletivos, organiza o trabalho de
assistência social com o propósito de erradicar as carências dos
moradores daquela região, por meio de distribuição de roupas e
alimentos e realiza ações voltadas à proteção de crianças,
adolescentes e idosos, de modo a proporcionar-lhes condições de
liberdade e dignidade.

Pela importância de suas atividades para a comunidade local,
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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.801/2008, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja

formulado pedido de informações ao Chefe do Detran-MG sobre a
desativação do serviço de impressão de Carteiras Nacionais de
Habilitação em Uberlândia.

Nº 2.802/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Chefe do Detran-MG informações sobre as atividades
de fabricação de placas de identificação de veículos automores. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 2.803/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia seja
solicitado ao Governador do Estado que determine a abertura de
negociações quanto às reivindicações dos trabalhadores em
educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.804/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências para a
transferência do apenado Fabiano Vieira da Costa, que se encontra
na cadeia pública de Cambuí, inadequada para abrigá-lo.
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Nº 2.805/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Ministro da Secretaria Especial de Direitos
Humanos, ao Secretário de Defesa Social, ao Chefe da Polícia Civil,
aos Promotores de Justiça da Comarca de Nanuque e à Corregedoria
do Sistema Prisional, da Secretaria de Defesa Social, providências
com relação à situação da cadeia pública de Nanuque, tendo em vista
a ocorrência de crimes, a precariedade das instalações e as queixas
quanto ao tratamento recebido pelos detentos.

Nº 2.806/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG, ao
Superintendente Regional da Polícia Federal, ao Presidente da Funai,
ao Procurador-Geral de Justiça, ao Superintendente da Polícia Civil e
ao Prefeito Municipal de São João das Missões providências para a
apuração do assassinato do índio xacriabá Edson Dourado Leite,
ocorrido nesse Município. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja
encaminhado à Diretoria de Rádio e Televisão desta Casa, para
divulgação na TV Assembléia, vídeo institucional que apresenta os
serviços prestados pela Associação Unificada de Recuperação e
Apoio - Aura. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Gláucia Brandão e dos Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Carlin
Moura e outros e dos Deputados Célio Moreira e outros, Ivair
Nogueira e outros e Inácio Franco (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Tiago Ulisses e Alencar da Silveira Jr.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, mineiros e mineiras
que acompanham a reunião da Assembléia Legislativa nesta tarde.
Ocupo hoje esta tribuna por um motivo muito especial: estou aqui para
conclamar todos os nossos pares, todos os parlamentares de Minas,
independentemente de seus partidos, a fazer um gesto de
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solidariedade política.
Srs. Deputados, temos o dever de dar todo o nosso apoio à

candidatura de Fahim Sawan à Prefeitura de Uberaba, e peço licença
para explicar o porquê. Não se trata, meus amigos, de óbvio
reconhecimento ao homem Fahim, ao pai de família correto, exemplar,
ao empresário ousado e responsável ou ao parlamentar honesto,
decente, que faz política com as mãos limpas. Não se trata também
de apoiá-lo para que alcance o sonho de governar a sua cidade.
Trata-se de reunir os homens e as mulheres de bem desta Casa e,
ousaria dizer, de todo o Estado em torno dessa causa; exatamente,
uma causa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado João
Leite, gostaria de parabenizar V. Exa. por, em boa hora, trazer a esta
Casa uma palavra de apoio ao Deputado Fahim Sawan. Temos que
dar o testemunho do brilhante Deputado que é, da sua atuação na
Assembléia Legislativa em prol não só de Uberaba, mas de todo o
Triângulo Mineiro. Penso que, se Uberaba tiver responsabilidade, se
tiver o desejo de ver uma pessoa correta, honesta, trabalhadora,
zelando pelo futuro de todo o seu povo, indiscutivelmente irá sufragar
o nome de Fahim Sawan, com a convicta certeza de que a cidade só
terá a ganhar. Muito obrigado, Deputado João Leite, pelo aparte a
mim concedido.

O Deputado João Leite - Sou eu quem agradece.
A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Obrigada, Deputado

João Leite. Primeiramente, quero falar que vivi, do meu nascimento
até os 6 anos, em Uberaba, portanto tenho com a cidade um vínculo
de amizade, carinho e respeito muito grande. E tenho certeza,
Deputado, que uma administração municipal boa se faz com pessoa
honesta e competente. Pessoa como Fahim, que não tem nem uma
mancha em seu nome, em sua honra. Um candidato, um Prefeito que,
tenho certeza, nunca maculará o nome dessa grande cidade, que tem
vocação natural para o progresso.

Para completar, tenho certeza de que o nosso Governador Aécio
Neves torce e ajudará para ter um parceiro da estatura de Fahim, não
só pelo tamanho, mas pela estatura moral e de comprometimento com
o crescimento e a melhora da qualidade de vida de todos os que
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moram em Uberaba. Muito obrigada.
O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado João

Leite. Parabenizo-o pela sua fala e quero fazer das suas palavras as
minhas, dizendo ao nosso querido Deputado Fahim Sawan, futuro
Prefeito de Uberaba, que não está sozinho nessa luta. A grande
maioria desta Casa está marchando junto para acabar definitivamente
com o estilo ultrapassado e vencido de fazer política da atual
administração. V. Exa. tem o nosso total e irrestrito apoio. Uberaba
merece um Prefeito como V. Exa., um homem honesto, de família,
que tem projetos para a cidade e apoio do nosso Governador Aécio
Neves e da maioria dos parlamentares desta Casa. Estamos, ombro a
ombro, marchando para a luta, para dar mais cidadania ao povo
querido de Uberaba.

Conte conosco e, com toda a certeza, com a maioria do povo de
Uberaba, que está na expectativa de, no dia 5, colocar na Prefeitura
uma pessoa que revolucionará e reconstruirá Uberaba com o estilo
que lhe é peculiar. Obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Célio Moreira.
Concedo a palavra ao Deputado Carlos Mosconi, grande Líder
nacional do meu partido, o PSDB.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Muito agradecido,
Deputado João Leite. Agradeço as suas palavras, tão elogiosas, a
meu respeito e o cumprimento por seu pronunciamento fazendo
considerações a respeito do Deputado Fahim Sawan.

Meu caro Deputado João Leite, sou um admirador do Deputado
Fahim Sawan, que, há alguns anos, filiou-se ao PSDB, quando eu era
Presidente desse partido em nosso Estado. Foi uma alegria muito
grande. Creio que não aconteceu em Uberaba, mas em Uberlândia.
Ele levou uma comitiva grande de Uberaba e se filiou ao PSDB em
Uberlândia. De lá para cá, temos tido muito contato. Observo,
Deputado João Leite, o trabalho de Fahim Sawan nesta Casa, onde
exerce a sua função de Deputado com muita dignidade e
competência. Ele é um observador, procura coisas em benefício do
Estado. Além disso, freqüenta com muita assiduidade a Comissão de
Saúde, da qual é membro, levando propostas muito interessantes,
com bastante profundidade, para defender os interesses de Minas



497

Gerais e de Uberaba, sua cidade, onde estive com ele mais de uma
vez. Agora, durante este mandato, estivemos na abertura de um
escritório político do PSDB - aliás, no escritório político dele - e em
outras oportunidades, nas quais sempre manifestou seu interesse e
cuidado com Uberaba, uma das grandes cidades do Estado. Assim
como ele, é preciso realmente haver parlamentares aqui com essa
preocupação.

Meu caro Deputado João Leite, o Deputado Fahim Sawan, que
exerce essa função aqui de maneira exemplar, naturalmente está
preparado para alçar outros vôos. Estamos aqui para apoiá-lo. Um
político do gabarito dele, com sua intenção, disposição e vontade de
trabalhar naturalmente tem de contar - aliás, contará - com o apoio
quase unânime desta Casa. Parabéns, Deputado João Leite. Meu
abraço ao Deputado Fahim Sawan.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Caro Deputado João Leite,
agradeço-lhe o aparte. Gostaria de corroborar os elogios que V. Exa.
presta ao nobre Deputado Fahim Sawan. Convivendo nesta Casa com
o Deputado Fahim Sawan, sou testemunha de que é um parlamentar
assíduo nas reuniões ordinárias, extraordinárias e em todos os outros
debates que esta Casa promove e é uma pessoa admirável. Quem o
conhece e consegue conviver com ele um pouco mais de tempo o
admira pela sua conduta e pelo homem que é. Não bastasse isso, há
pouco tempo tive a grata oportunidade de correr as ruas de Uberaba
no veículo do Deputado Fahim Sawan, num encontro muito informal,
em que me mostrava todos os seus projetos e como era estar hoje em
dia em Uberaba. Então, ali nos conhecemos melhor. Ganhou ainda
mais a minha admiração e credibilidade. Naquela ocasião, eu e o PHS
manifestamos não somente a nossa solidariedade, mas também o
nosso apoio à candidatura do Deputado Fahim Sawan.

Deputado João Leite, tenho a convicção e a certeza de que a vitória
de Fahim Sawan em Uberaba será a do povo dessa grande cidade. E,
mais do que isso, ultrapassa as fronteiras e os limites dela. Além
disso, é a vitória de todos nós, que estaremos lado a lado com o
Deputado Fahim Sawan, aliás, com o Prefeito Fahim Sawan, na
Assembléia, sendo seus representantes. Deputado João Leite,
parabenizo-o pela ponderação e ao Deputado Fahim Sawan pela
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conduta e pelo seu futuro.
O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Eros Biondini.

Deputado Hely Tarqüínio, sempre meu Líder, não lhe posso negar
este momento para também manifestar-se. Concedo-lhe aparte.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Deputado João Leite,
gostaria de agradecer-lhe a generosidade de permitir-me a palavra
neste momento para somar-me à sua fala, concordando em número,
gênero e grau com V. Exa. no apoio a Fahim Sawan, assim como a
maioria desta Casa. Como filho de Uberaba, tenho a honra de estar
junto com a maioria desta Casa, apoiando-o. Conhecemos esse
companheiro leal e competente - aliás, meu colega de profissão, que
tem trazido a esta Casa os melhores projetos, oriundos do seu
discernimento e da sua inteligência. Com a maioria da Bancada do
PSDB e das outras bancadas, tem enaltecido esta Casa,
demonstrando sempre, em seus projetos, preocupação com a justiça
social. Pelo seu grande espírito de liberdade, pela busca dessa
igualdade e oportunidade que sempre prega, V. Exa. busca,
principalmente, desenvolver Minas Gerais na área da saúde. Temos a
certeza de que, à frente da Prefeitura de Uberaba, V. Exa. fará a
cidade mais feliz, humana e, sobretudo, descontraída do ponto de
vista de liberdade, de constrangimento por má administração, e fará
com que ela se afirme cada vez mais no cenário mineiro,
ultrapassando também os limites no cenário nacional. Temos a
certeza de que V. Exa. fará os indicadores sociais serem cada vez
melhores, com um IDH melhor, elevando, assim, Uberaba ao lugar
que merece, cumprindo o seu grande destino. V. Exa. contará com a
aprovação de todo o povo. Estaremos lá. V. Exa. tem o nosso apoio
decidido e o da maioria desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço. Peço licença aos Deputados
Vanderlei Jangrossi e Ronaldo Magalhães, que também se
manifestarão. O próximo orador, o Deputado Luiz Humberto Carneiro
lhes concederá um aparte. Concluo o meu pronunciamento sobre esta
grande causa, em torno da qual nos reunimos, de levar um projeto
político identificado com a história e os melhores valores de Minas, um
projeto que mostre como deve ser feita uma verdadeira administração
pública.
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Além da experiência de Fahim Sawan como Secretário de Estado, a
experiência demonstrada e adquirida como parlamentar nesta Casa,
como Presidente da Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas e
de comissões, relator de matérias importantes para todo o Estado de
Minas, credencia-o para ocupar esse cargo tão importante, para
administrar Uberaba. Quero também salientar o diálogo nacional que
Fahim possui. Sou testemunha do seu diálogo constante com Jaime
Lerner, ex-Prefeito de Curitiba, que realizou, na cidade, um trabalho
que é exemplo para muitas cidades mundiais, como Londres, que
recentemente adotou o modelo de transporte coletivo de Curitiba,
Bogotá e Medelin, com grande sucesso. Há ainda o diálogo
internacional. Acompanhei pessoas vindas de fora do Brasil para
conversar com Fahim Sawan em Uberaba. Sei que ele tem o apoio do
Governador de Aécio Neves e também, como vimos, a manifestação
de vários parlamentares; leva, portanto, o grande apoio desta Casa.
Fahim possui grande experiência na área da saúde. Sabemos o que
os uberabenses têm sofrido, e Fahim levará toda a sua experiência
para ajudar as pessoas em Uberaba. Temos de estar todos juntos na
campanha liderada por Fahim Sawan, que é capaz de criar uma
grande convergência dos homens e das mulheres de bem de Uberaba
e de liderar uma campanha que esclareça as pessoas e que prove
que os políticos não são todos iguais. Definitivamente, eles não são
iguais, e o exemplo é Fahim Sawan. Que Deus o abençoe, meu caro
Fahim, nessa caminhada! Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Humberto
Carneiro.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Meu caro Presidente José
Henrique, caríssimas Deputadas, Srs. Deputados, como Líder do
Bloco Social Democrata e também como Líder do PSDB nesta Casa
não poderia deixar de registrar este raro e importante momento de
solidariedade política. Quero somar-me a ele e o faço, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, de forma absolutamente convicta.

Da mesma forma que os senhores conhecem de perto o excelente
trabalho do Deputado Fahim Sawan nesta Casa, em defesa de
Uberaba, do Triângulo Mineiro e em apoio ao desenvolvimento de
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Minas, eu também o conheço.
Deputado Fahim Sawan, V. Exa. tem sido um aliado fundamental do

Governador Aécio Neves no grande projeto de recuperação do
prestígio político, da importância econômica e do papel histórico de
Minas no cenário nacional. Por tudo isso, ao lado do Governador e da
grande maioria dos parlamentares desta Casa, emprestamos-lhe o
nosso apoio nessa nova caminhada. Tenho certeza de que Uberaba
compreenderá a grande necessidade que está diante da cidade.

Digo aos uberabenses que, com Fahim Sawan, Uberaba contará
com um apoio político que jamais teve na sua história, além do
decisivo apoio do Governador Aécio Neves e de dezenas de
parlamentares de todos os partidos, que, nesta Casa, já
demonstraram isso. Com esse apoio, meu caro amigo Fahim Sawan,
V. Exa. terá condições de atender às reivindicações da cidade de
Uberaba, impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento e transformar
a vida dos Uberabenses.

O Deputado Ronaldo Magalhães (em aparte) - Obrigado, Deputado
Luiz Humberto Carneiro. Parabenizo V. Exa. por falar nesta tarde, na
Assembléia Legislativa, de Uberaba, cidade que tão bem conhece,
pois é vizinha de Uberlândia, e também, acima de tudo, por falar
desse cidadão, dessa pessoa tão especial que é Fahim Sawan.

Lembro-me bem de V. Exa. como Secretário de Saúde de Uberaba,
quando assessorou e ajudou o meu amigo Marcos Montes a fazer um
grande governo nessa cidade. Conheci melhor Fahim Sawan aqui, na
Assembléia. Trata-se de uma pessoa dedicada, comprometida com os
trabalhos legislativos, mas, acima de tudo, com a política de Uberaba,
com o processo político mineiro e até nacional.

Pelo que sei, Uberaba precisa realmente de político desse naipe.
Precisa de um político que faça o que tem de ser feito, com muita
capacidade, honestidade e sinceridade, e que seja ligado ao eleitor,
ao cidadão de Uberaba.

Como companheiro do Fahim Sawan, quero dizer-lhe que continue a
contar com todos os seus companheiros, pelo menos com a grande
maioria da Assembléia, que sempre estará ao seu lado para que faça
um grande trabalho nessa cidade. Uberaba precisa de mudança, e de
uma mudança para melhor; precisa de um cidadão comprometido
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realmente com o povo. Um abraço. Que Fahim Sawan seja feliz! Com
certeza, Uberaba ganhará muito e poderá ser essa cidade
maravilhosa do Triângulo Mineiro de que tanto gostamos.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Obrigado, Deputado Luiz
Humberto Carneiro. Quero também me manifestar sobre essa
personalidade impoluta, homem probo que conhecemos ao longo
desses anos aqui, na Assembléia, o companheiro Fahim Sawan.

Estive com ele em Uberaba e vi como o povo gosta dele, na sua
sinceridade, na sua humildade, no seu caráter humanitário e,
sobretudo, na sua capacidade de conversar e entender-se com as
pessoas.

Quero trazer também o meu depoimento sobre essa figura
extraordinária que conheci. Uberaba está de parabéns com essa
representação humana fantástica que é o Fahim Sawan.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado Getúlio e parabéns
por esse grande trabalho na Assembléia Legislativa.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Nobre Deputado, não
poderia deixar de me pronunciar sobre essa pessoa que tive
oportunidade de conhecer e dela estar junto por várias vezes, o Dr.
Fahim Sawan, médico. Em Uberaba, pelo que vimos, diante de tantas
feridas que foram abertas, de tantos problemas em várias situações,
tenho certeza de que, na condição de médico, com a sensibilidade de
médico e também como homem público, V. Exa. encontrará soluções
para curar todas as feridas que hoje lá se encontram, para toda a
população, para a área social e em todos os setores. Tenho certeza
de que V. Exa. terá capacidade, inteligência, terá sensibilidade
humana, de médico, de Deputado, de político, para encontrar
soluções para todos os problemas de Uberaba.

Lá tivemos oportunidade de estar juntos por várias vezes, tanto na
situação da fraude do leite, no encontro na cooperativa, tentando
sanar os problemas, como na Concana, junto à comissão, mostrando
a grande exposição do setor do agronegócio, principalmente do setor
da cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro. Estivemos juntos também em
outras ocasiões, quando demonstramos e falamos que estávamos
apoiando V. Exa. incondicionalmente, até por estar no PP. Sabemos
que são da base de governo, base também no PSDB, mas, na época,
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a situação não era a mesma em Uberaba. Como representante do PP,
Presidente da Comissão de Política Agropecuária e amigo de V. Exa.,
externo-lhe grande apoio, digo que certamente Uberaba só tem a
ganhar. Tenho a certeza de que, com o apoio que tem, com o
conhecimento e amizades que tem, com o Deputado Luiz Humberto
Carneiro, grande parceiro, com amizades em Uberlândia e em todo o
Triângulo, com a amizade de todos os Deputados aqui, que
certamente o estão apoiando e aprovando-o de forma incondicional,
V. Exa. fará um grande trabalho em Uberaba, cidade que só ganhará
tendo V. Exa. como Prefeito. Infelizmente, perderemos um grande
parceiro aqui nesta Casa, mas certamente daremos continuação a
essa amizade e a essa parceria que estamos concluindo para o
desenvolvimento da região. Parabéns, e conte com o nosso apoio.
Tenho a certeza de que, como já estamos vendo hoje nas pesquisas,
V. Exa. já está lá, alcançando grande êxito. Mais uma vez, parabéns
ao futuro Prefeito. No dia 5 de outubro, Fahim Sawan, Prefeito de
Uberaba.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Muito obrigado, Deputado
Vanderlei Jangrossi. Sr. Presidente, gostaria de pedir para estender o
tempo, porque muitos são os Deputados que querem aqui trazer o
apoio a esse grande amigo, companheiro e Deputado Fahim Sawan.
Concedo aparte ao Deputado Tiago Ulisses.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Obrigado, Deputado Luiz
Humberto Carneiro. Não poderia deixar de registrar, em meu nome e
em nome dos parlamentares do PV, do nosso Líder, Deputado
Agostinho Patrús Filho, o nosso apoio, a nossa amizade e a nossa
dedicação à vitoriosa campanha de Fahim Sawan à Prefeitura de
Uberaba. Em outubro, ele chegará lá e registrará, até que enfim, uma
melhora da qualidade de vida do povo de Uberaba. Além de grande
parlamentar, Fahim Sawan é um grande profissional, uma grande
figura humana. Trata-se de uma pessoa sensível, dedicada às causas
sociais e que fará de Uberaba, com apoio do nosso Governador Aécio
Neves e dos nossos companheiros na Assembléia Legislativa, um
lugar melhor para se viver. O Triângulo contará, em breve, com mais
um grande Prefeito. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Gostaria de deixar
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o nosso apoio, a nossa consideração e o nosso incentivo ao nosso
grande Deputado e futuro Prefeito. Na oportunidade, eu não poderia
deixar de pedir ao Sr. Secretário de lá, aqui da Assembléia, chamado
João Franco, que saiu daqui me devendo. Ele está me devendo e,
publicamente, faço um apelo de que, agora, na campanha, pelo
menos, ele pague a dívida dele, que ele venha aqui para me pagar. O
Sr. João Franco, ex-Diretor desta Casa, pegou um dinheiro
emprestado comigo e não pagou. Ele saiu daqui, ficou de me pagar e
não pagou. É triste falar isso. João Franco, venha aqui pagar, porque
agora vai ficar desempregado, pois, com certeza, vai perder a eleição,
pois o Deputado Fahim Sawan vai ganhar. Um abraço, Deputado.
Sucesso, e que apareça o João Franco para fazer o pagamento a este
Deputado. Afinal de contas, quem deve tem de pagar. Ele me pediu
dinheiro emprestado e não pagou até hoje. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado, Deputado Alencar.
Já disse que tenho a certeza de que o povo de Uberaba

compreenderá a grande oportunidade que está tendo, a possibilidade
de eleger - e com certeza o fará - o Deputado Fahim Sawan para
Prefeito de Uberaba, por tudo isso, pelo apoio político que Uberaba
terá como nunca teve. Deputado Fahim Sawan, quero parabenizá-lo
por essa grande abertura na disputa dessa eleição, abrindo e
conseguindo a maior coligação já vista pelo povo uberabense. Isso
mostra que V. Exa. terá, na sua administração, uma postura moderna,
com a participação do povo uberabense e de todos aqueles que
representam os partidos políticos. É por isso que tem recebido desta
Casa e em todos os lugares um grande apoio. Então gostaria de lhe
dizer, Fahim Sawan, que estaremos juntos nessa empreitada. Tenha a
absoluta certeza de que poderá contar com o nosso apoio, com o
apoio desse seu amigo Deputado, assim como com o apoio dos
demais Deputados desta Casa, que, por diversas vezes, já se
manifestaram não só por amizade, mas sobretudo por ver em V. Exa.
uma pessoa competente e que fará uma administração moderna,
como o Governador tem exigido de todos os Prefeitos, ao buscar, com
sucesso, essa grande parceria com as Prefeituras. Enfim, gostaria de
lhe dizer, Fahim Sawan: conte conosco agora e conte sempre com
esta Casa e com os seus amigos Deputados.
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* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan.

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus
amigos, é difícil, neste momento, ter palavras para agradecer esse
gesto de solidariedade e de confiança de todos vocês. Gostaria que
soubessem que estou comovido, mas também muito feliz não apenas
por receber uma honraria dessa magnitude, de tantos e tão diferentes
apoios aqui manifestados, mas por ver cada um dos senhores,
importantes parlamentares de Minas Gerais, votados e eleitos por
várias e diferentes regiões, colocarem-se aqui ao lado da minha
cidade de Uberaba. Aqui peço licença para repetir as palavras dos
Deputados João Leite e Luiz Humberto Carneiro: nunca, em tempo
algum, Uberaba contou com um arco de apoio tão expressivo, tão
forte, tão decisivo para o desenvolvimento de nossa região. Vejo, Sr.
Presidente, meu Líder Lafayette de Andrada, Srs. Deputados, que
essa é uma diferença fundamental para o processo que está por vir e
para o nosso projeto para a cidade. Em Uberaba, estamos realizando
uma campanha limpa, correta, honesta, crítica, sem atacar a honra de
quem quer que seja, propondo justamente isto: unir, juntar forças,
apoios e recursos de todos aqueles que amam a nossa cidade e
querem fazê-la melhor.

Concedo aparte ao ilustre e grande amigo Deputado Zezé Perrella.
O Deputado Zezé Perrella (em aparte) - Bom, Deputado Fahim,

quero dizer da nossa alegria - e não só do nosso Partido, o PSDB -
pela sua candidatura: as notícias que recebemos é que está indo
maravilhosamente bem. Tenho certeza de que você fará uma
administração que entrará para a história de Uberaba. Estava
brincando com o Deputado João Leite: você tem hoje o apoio do
Atlético e do Cruzeiro, algo inédito, difícil de acontecer. Mas isso
ocorre em função de tudo o que você representa para Uberaba e para
todo o Triângulo Mineiro, Deputado atuante e companheiro que é.
Aquelas pessoas ainda não tiveram oportunidade de conversar com V.
Exa., de acompanhar o seu dia-a-dia aqui na Assembléia, de
conhecê-lo mais intimamente, como aconteceu comigo. Eu já era seu
amigo. V. Exa. foi uma das pessoas que mais me ajudou na minha
campanha para Senador. Não tínhamos ainda essa relação de
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afinidades e de amizade, mas tive o privilégio de conviver com V. Exa.
nesses menos de dois anos de Assembléia. Além da grande
admiração que tinha por V. Exa., passei a ter uma grande amizade.
Quero falar ao povo de Uberaba da importância dessa candidatura
que não é só sua, mas também do nosso querido Governador Aécio
Neves, que está junto com V. Exa. nessa empreitada, buscando o
melhor para Uberaba. Tenho certeza de que a vitória virá. Mais
importante do que isso é a união do povo de Uberaba em torno da sua
candidatura. V. Exa. é um homem de bem, íntegro e um grande
administrador, pois já provou na sua caminhada como empresário. As
administrações hoje estão precisando de pessoas que tenham não só
sensibilidade política, mas também experiência em gestão, e V. Exa.
já provou que tem competência. Uberaba ganhará muito com sua
eleição. Conte comigo. Se precisar, dou um passeio em Uberaba para
abraçar os seus eleitores e vou fazê-lo com muita alegria, pois sei que
estou apoiando uma candidatura vitoriosa que trará um progresso
maravilhoso para Uberaba. Um abraço e parabéns pela caminhada.

O Deputado Fahim Sawan - Muito obrigado, Deputado Zezé. Tenho-
o como grande amigo.

Quero dizer-lhes que Uberaba quer o melhor. Nós, uberabenses,
não podemos mais contentar-nos com o pouco. Vamos trocar o
constrangimento e a vergonha por um novo tempo, levantar a cabeça,
juntar as pessoas de bem e unir as nossas forças para enfrentar o
atraso. Enfrentar e vencê-lo pelo bem de Uberaba e de Minas. Muito
obrigado a todos os senhores mais uma vez.

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

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Lafayette de Andrada, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público
presente, queridos telespectadores da TV Assembléia. Venho a esta
tribuna hoje para prestar uma homenagem póstuma a um grande
amigo, a um grande jornalista, ícone da imprensa mineira, que,
infelizmente, nos deixou no último sábado, dia 16 de agosto. Refiro-
me ao jornalista Délio Rocha, Vice-Presidente do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais. Ele foi um
exemplo na sua área. Recentemente havia ingressado nos quadros do
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nosso partido, o PCdoB. Quero fazer a leitura de um manifesto em
homenagem a ele, escrito pela diretoria do PCdoB. (- Lê:)

“Délio Rocha, aço em flor. A direção do PCdoB lamenta
profundamente a morte de seu aguerrido militante, o jornalista Délio
Rocha, e aproveita para enviar uma mensagem de condolências a
seus familiares. Pelo tempo que assinou sua ficha, Délio poderia ser
considerado um filiado recente. Faz poucos meses que adentrou
nossa sede com a ficha já preenchida, grudada ao título eleitoral, num
gesto que demonstrava a certeza sobre o caminho que resolvera
trilhar. Porém, para o PCdoB, Délio era considerado um dos seus
mais antigos militantes, pois em nenhum momento de sua vida
abandonou a causa socialista, por muitos anos como filiado ao antigo
PCB.

Desde a década de 60, Délio Rocha atuou nos movimentos sociais
mineiros. Participou das lutas do Sindicato dos Jornalistas a partir do
difícil ano de 1968, passando por várias de suas diretorias.
Atualmente exercia o cargo de Vice-Presidente da entidade, tarefa
que honrou com invejável dedicação até os últimos momentos.
Desempenhava também a função de Vice-Presidente no Conselho
Estadual de Direitos Humanos. Amplo nos relacionamentos e firme
nos princípios, Délio trabalhou com alguns dos políticos mais
renomados de Minas Gerais, como, por exemplo, Tancredo Neves e
Patrus Ananias.

Como disciplinado comunista, aproveitou esses meses em que
voltou à militância partidária para realizar vários trabalhos, chamados
por ele de tarefas. Emprestou sua escrita para textos que mantinham
sempre como fio condutor a certeza de servir a alguma causa. Um dos
mais recentes tornou-se o manifesto de apoio dos trabalhadores à
candidatura de Jô Moraes para a Prefeitura de Belo Horizonte.”

Tive a honra também, como parlamentar, de ter sua colaboração
incessante quando da realização do seminário “Minas de Minas”. Num
boletim informativo de meu mandato, o qual acompanhou tal
seminário, tivemos o brilhante texto de Délio Rocha sobre a situação
da mineração de Minas Gerais. Mais recentemente, numa tarefa
abnegada, militante e voluntária, Délio Rocha esteve constantemente,
até o dia de sua cirurgia, comigo em Contagem, ajudando a
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compreender essa cidade para elaborar o texto do nosso programa de
governo para o Município. Délio saiu de lá, no final da tarde,
despedindo-se e dizendo que ficaria fora do ar por apenas 10 dias,
que voltaria para continuarmos o trabalho do programa de construção
de uma cidade melhor. Mesmo sem voltar, sua presença continua lá.

“Suas palavras no papel completavam-se em perfeita harmonia, com
a firmeza de quem acredita e defende uma idéia e a beleza de quem
sonha com um novo mundo. Seu jornalismo era um espelho de sua
personalidade. Délio era como se fosse um aço esculpido de uma flor.

A nós, que comungamos com os ideais socialistas nutridos desse
camarada ao longo da sua vida, cabe seguir e divulgar o seu legado.
Fica para as novas gerações de comunistas o exemplo daquilo que
Che Guevara chamava de novo homem, que combina a luta cotidiana
em defesa de sua ideologia com a alegria permanente de viver,
características que Délio Rocha mostrou durante a sua existência.”

Esse é o texto que a Comissão Política do Partido Comunista do
Brasil fez por ocasião de seu falecimento. O passamento de Délio
Rocha também calou profundamente personalidades do mundo
profissional, do mundo jornalístico. Seu velório, seu enterro, contou
com a presença dos mais renomados jornalistas, profissionais de
Minas Gerais, dos mais renomados meios intelectuais de Minas
Gerais, pelo grande exemplo que deu a todos, pelo grande carisma
que possuía. Vários textos foram escritos para homenagear esse
grande profissional. Um deles chamou minha atenção, por isso peço
licença para, aqui, reproduzir esse texto, de outro ícone da imprensa
mineira: o jornalista Dídimo Paiva.

Dídimo Paiva escreve sobre Délio: “Ao amigo e companheiro Délio
Rocha. Não sei quem disse que a história não é uma ciência, mas
pura arte, porque na história só se logra êxito pela imaginação. Pois
saibam todos que Délio Rocha fez história pela imaginação, coragem
e determinação. Seu nome não aparece entre os heróis da luta contra
a ditadura, mas ele foi permanentemente insubmisso. Ele fez a
primeira leitura do texto que escrevi denunciando as torturas em
Minas, publicado em maio de 1964.

Poucos sabem, mas foi ele quem lançou meu nome para a
Presidência do Sindicato, publicando pequena nota na famosa coluna
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Notas do Dia, do “Estado de Minas”. Motivo: um dia antes, em
novembro de 1964, fui encarregado de saudar o colega Sebastião
Nery, que veio lançar aqui seu primeiro livro, “Folclore Político”, na
sede do Sindicato. Diante de uma multidão de convidados, inclusive
chefes militares, declarei: “Nery não está escrevendo folclore porque a
censura tomou conta das redações. Nós queremos liberdade e a volta
da democracia”. Desde então, com o apoio da diretoria,
transformamos o nosso Sindicato numa trincheira da
redemocratização.

Todos os sindicatos passaram a freqüentar o Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Foi ali que nasceu o novo
sindicalismo. É curioso, mas nenhum livro de história escrito por gente
da esquerda e da direita reconhece essa verdade. Délio nunca
esmoreceu. Comunista convicto, nunca escondeu sua filiação e
contava com total apoio de nossa diretoria. Sonhava com o mundo
sem pares e oprimidos. Ainda agora como Vice-Presidente na diretoria
encabeçada por Aloísio Morais, dava continuação à luta. Que, lá de
cima, em algum lugar cheio de estrelas, Délio continue civicamente
empenhado na mesma luta! Espero que os jovens jornalistas, mesmo
desempregados, assumam o seu lugar. Adeus, Délio! Nós, os velhos
dromedários, juramos nunca faltar ao nosso compromisso na batalha
em defesa do direito de saber do povo brasileiro. Dídimo Paiva. Belo
Horizonte, 16/8/2008.”

Fazemos esse registro e transmitimos a nossa solidariedade a sua
viúva e a seus filhos. Durante a vida inteira, Délio lutou pela liberdade
de imprensa, pela liberdade de expressão e pela consciência cívica do
povo brasileiro. Sonhava permanentemente com o Brasil, Minas
Gerais, Belo Horizonte e Contagem livres e soberanos, valorizando o
seu povo.

Por meio dessas palavras, queremos expressar o nosso sentimento
de pesar. Queremos ainda pedir a todos os que militam no meio
jornalístico que nunca deixem baixar a bandeira em defesa da
liberdade de imprensa e de um jornalismo isento que combata toda e
qualquer forma de opressão. Temos a certeza de que a ausência,
quando bem cultivada, se transforma em presença. Os textos de Délio
Rocha, a sua escrita e a sua linguagem estão - e sempre estarão -
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presentes em nosso cotidiano. Fica aqui a nossa homenagem. Minas
Gerais sempre contará com a memória viva do nosso querido
jornalista Délio Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente Deputado Lafayette de
Andrada, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, na semana passada vim
a esta tribuna para democraticamente discordar das duras críticas do
Governador Aécio Neves dirigidas ao governo Lula. Críticas que
focaram basicamente a elevação dos gastos do governo Lula, os
quais se materializaram na área social, em uma hipotética má gestão
pública desses recursos. Naquela oportunidade, lembrei que a
concepção de papel do Estado que nós, do PT, defendemos
considera o recurso despendido em políticas sociais não como um
gasto qualquer, e sim um investimento para garantir a dignidade do
ser humano e a vida. Vida em plenitude. Essa é a nossa concepção.
Ficamos muito felizes de o governo Lula ampliar investimentos em
novas escolas técnicas federais, universidades públicas e bolsas de
estudo para os alunos da rede privada do ensino superior por meio do
ProUni, para o programa Bolsa-Família, para o programa Luz para
Todos e para o programa de fortalecimento da agricultura familiar.
Que bom sermos hoje governados por um Presidente que tem essa
sensibilidade social! Alertei o Governador que verificasse a execução
orçamentária dos seus projetos estruturadores considerados
prioritários. Dos 54 projetos que tivemos condição de acompanhar no
sistema integrado Siafi, apenas 5 tinham uma execução orçamentária
de 50%, até o meio do ano. Portanto 49 projetos estavam abaixo da
média. Sem falar nos projetos estruturadores prioritários com 1,7%,
10% ou 12%, uma execução orçamentária ínfima. Para nossa
surpresa, o Governador continuou a fazer suas críticas. No sábado, no
Rio de Janeiro, tivemos, mais uma vez, a oportunidade de verificar
críticas do Governador, mais específicas, dirigidas ao Programa de
Aceleração do Crescimento, o PAC. O Governador de Minas disse
que o PAC é marqueteiro, uma peça de “marketing”, que bastaria
andar por Minas Gerais para perceber que o PAC não existe. Reitero
publicamente, mais uma vez, o respeito que tenho pelo Governador
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Aécio Neves, um dos políticos hoje com mais expressão em nosso
país. S. Exa. fez um excelente trabalho na Presidência da Câmara dos
Deputados. Reconheço pontos positivos em seu governo,
principalmente na revalorização do planejamento público. Concordo
com a estratégia dos projetos estruturadores, com monitoramento de
resultados. Mas acredito que o seu governo também tem falhas,
principalmente nas chamadas políticas públicas sociais e de combate
às desigualdades regionais. Acredito que houve, no mínimo, um
exagero verbal por parte do Governador ao atacar o governo Lula,
mais uma vez, particularmente em relação a um programa que está
transformando a vida urbana do nosso país, criando condições para
sustentar um crescimento econômico superior a 5% nas áreas de
energia, logística e infra-estrutura, também com impacto social,
especialmente em ações voltadas para o saneamento básico e para a
área de habitação. Para que a palavra do Governador não seja
incompreendida nacionalmente, pois, se acreditaram em S. Exa.,
acreditarão que Minas Gerais não tem obras do PAC, quero dizer que
o PAC terá um investimento total de R$35.700.000.000,00 no Estado
de Minas Gerais.

Até 2010, R$29.300.000.000,00 serão destinados para
empreendimentos exclusivos e de caráter regional. Na infra-estrutura
logística, por exemplo, há concessões rodoviárias, particularmente na
BR-381, obras de duplicação da BR-153 e do seu entroncamento, em
Uberlândia, da BR-050, Uberaba-Uberlândia, do trevo de Curvelo até
Sete Lagoas, além da pavimentação do trecho de Ilicínea a São
Sebastião do Paraíso, entre outras obras importantes. Essas já estão
sendo licitadas ou iniciadas. Para não falar de todo o Estado de Minas
Gerais, somente em Belo Horizonte há recursos previstos da ordem
de R$1.938.000.000,00, sendo R$1.300.000.000,00 para a área do
saneamento e R$633.000.000,00 para a habitação. São muitos os
recursos do PAC. Aqui em Belo Horizonte, para produção
habitacional, foram destinados recursos para os Bairros Betânia,
Camargos, Jaqueline, Santa Maria, Sinimbu, Santa Mônica, Solimões,
Tupi, Vitória, Residencial Laranjeiras. Há também obras de
urbanização do Aglomerado da Serra. O Vila Viva, uma das obras que
chegou a ser visitada pelo Presidente Lula, é considerado hoje
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referência para o Brasil. Companheiros de partido do Governador
estiveram aqui com o Prefeito Pimentel para visitar essa mesma obra,
feita com recursos do PAC, além de obras no Morro das Pedras e
Pedreira, Taquaril, Alto Vera Cruz, Aglomerado das Pedras, Vila São
José, sendo esta reivindicada há décadas em Belo Horizonte. O
candidato apoiado pelo Governador esteve visitando essas obras do
PAC recentemente - a imprensa até fez a divulgação. Não acredito
que seja uma peça de “marketing” o que está sendo realizado na Vila
São José.

Poderíamos falar de obras do PAC em dezenas de Municípios de
Minas Gerais, mas o tempo não nos permite. Esse Programa de
Aceleração do Crescimento tem comitê gestor, e os dados são
disponibilizados de maneira transparente no “site” do governo federal.
Quem ainda tiver dúvidas sobre a efetividade desse programa pode
consultar o governo federal. É evidente que algumas obras dependem
de licenciamento ambiental. Esse é um cuidado que todo governante
deve ter, de vincular desenvolvimento econômico, distribuição de
renda e respeito ambiental. Portanto é importante que as obras do
PAC tenham todo o procedimento ambiental adequadamente
cumprido. Também é importante que haja lisura na contratação das
obras.

Foram levantadas suspeitas, e houve ação preventiva do governo
federal com o intuito de averiguar os Municípios que não tinham
nenhum problema comprovado e estão, portanto, com os recursos
liberados. Quanto àqueles sobre os quais pairam dúvidas, haverá
monitoramento próprio, e aqueles que eventualmente não agiram de
conformidade com a legislação não terão seus recursos liberados,
caso não corrijam os erros procedimentais.

Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de vir aqui discordar do
Governador. Não estou entendendo esse tom agressivo contra o
governo Lula, particularmente contra o PAC. Aproveito para fazer uma
defesa veemente de uma mulher guerreira, que tem conduzido o PAC
com muita competência, a Ministra Dilma Rousseff, mineira que viveu
no Rio Grande do Sul, é uma das militantes de esquerda das mais
combativas e foi companheira do nosso Prefeito, Fernando Pimentel,
nos anos de chumbo. Ela tem colocado sua competência a serviço do
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País. Não entendo as críticas do Governador ao PAC, chamando-o de
marqueteiro, atingindo a nossa Ministra Dilma Rousseff e o governo
Lula. Deputado Carlin, não compreendo esse destempero nas suas
críticas.

Imagine que o seu candidato, apoiado em Belo Horizonte, tem
visitado as obras do PAC com freqüência. Assim, gostaria de fazer a
defesa do governo Lula, do PAC e da Ministra Dilma Rousseff, que
tem conduzido o PAC com firmeza e competência, o qual não
considero ser uma obra de “marketing”. Pelo contrário.

Deputado Carlin Moura, nessa execução orçamentária, que tive o
cuidado de analisar, um dado me chamou a atenção. A área de
propaganda do governo do Estado teve uma diferença de 100% entre
o crédito inicial e o crédito autorizado, e a média de execução
orçamentária nos gastos de publicidade do Governador é maior que a
média dos projetos estruturadores. Aliás, isso consta no Siafi, isto é,
são dados comprovados. Então, se há alguma peça de “marketing” ou
de exagero na comunicação, não acredito que seja da parte da
Ministra Dilma Rousseff nem do PAC.

Na área da defesa social, já que o Governador também criticou o
governo Lula e a questão da liberação dos recursos para a segurança
pública, o governo do Estado, na área de defesa social, de segurança
pública e de recursos próprios, teve um percentual de 16,26% de
execução orçamentária. Dessa forma, não é possível transferir as
mazelas do sistema de segurança pública, históricas em Minas, diga-
se de passagem. Não estou querendo que o Governador resolva de
uma hora para outra todo o passivo, mas transferir uma
responsabilidade, que tem um acúmulo, um passivo histórico, para o
governo federal é, no mínimo, cometer uma injustiça, porque, dos
recursos próprios, o governo gastou apenas 16,26%.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputado André Quintão,
estive pensando e avaliando e só compreendo as críticas proferidas
pelo Governador Aécio Neves, recentemente, ao nosso Presidente
Lula como fruto do clima político-eleitoral. Só pode ser. Não há outra
justificativa, por se tratar de críticas gratuitas ao Presidente Lula, ao
Presidente que mais tem feito pelos pobres e excluídos de nosso país,
ao Presidente que mais investiu no Estado de Minas Gerais nos
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últimos 50 anos e que tem um profundo carinho com Minas e com
Belo Horizonte.

Achei estranho, ou melhor, soou mal a crítica feita pelo Governador
Aécio Neves, crítica que entendo ser fruto do calor das eleições. O
Governador deveria refletir um pouco sobre isso porque, além de
criticar o Presidente Lula, talvez por más influências do processo
eleitoral, ele quer fazer o contrário do que o Presidente Lula vem
fazendo, que é investir no povo, nas pessoas mais sofridas.

O Governador, na semana passada, Deputado André Quintão,
contrariamente a Lula, vetou um projeto aprovado nesta Casa, que é o
projeto Bolsa-Atleta, que visa a tirar as crianças da exclusão social e
incluí-las na sociedade por meio do incentivo da prática desportiva,
para tirá-las do mundo da droga e para evitar que elas sejam os
bandidos que amanhã venham a ocupar as penitenciárias. O
Governador vetou esse projeto sob o argumento estapafúrdio de que
o Bolsa-Atleta é contrário ao interesse público. O Governador Aécio
Neves escreveu, no papel, que o Bolsa-Atleta é contrário ao interesse
público. Valha-me Deus! Onde ele está com a cabeça? Quem será
que o está influenciando para fazer essas críticas tão desencontradas
ao Presidente Lula?

O Deputado André Quintão - Agradeço ao Deputado Carlin Moura.
Gostaria de terminar dizendo que respeito muito o Governador Aécio
Neves, mas o respeito do Parlamento também implica a possibilidade
de divergência democrática.

Gostaria de convidar o Governador, não para andar pelo Estado de
Minas inteiro, dado o grande número de compromissos de sua
agenda, mas para se fazer presente pelo menos em Belo Horizonte,
no Aglomerado da Serra, na Vila São José e na Avenida Belém, para
que ele veja um trabalho muito importante e competente realizado
pelo Prefeito Fernando Pimentel, em parceria com o governo Lula.

Tenho o maior orgulho de ter um Presidente do PT e um Prefeito do
PT. Essa parceria do PT, em Belo Horizonte e no governo federal, é
uma parceria que deu certo em Belo Horizonte.

A obra do PAC em BH não é peça de “marketing”; pelo contrário,
está mudando a vida das pessoas. O Bolsa-Família também não é
peça de “marketing”, pois só em Belo Horizonte mais de 70 mil
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famílias são atendidas, assim como 17 mil jovens são atendidos pelo
Projovem. São muitas as intervenções do governo Lula em Belo
Horizonte, e acredito que o Governador Aécio Neves não tenha essas
informações sobre o andamento das obras do PAC em Minas Gerais,
mas que sua assessoria e os Deputados da base do governo, zelosos
como são, irão informá-lo. Não é à toa que há candidato da base do
Governador colocando retrato do Lula em seus materiais de
campanha. Todos querem ter o apoio do Lula, e deve ser porque seu
governo está, de fato, transformando a vida de milhões de brasileiros.
Obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 2.679/2008, do Deputado
Bráulio Braz, ao Projeto de Lei nº 608/2007, do Deputado Weliton
Prado, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 19 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, no exercício da Presidência.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.632, que altera o art. 3º da Lei Delegada nº
31, de 28/8/2008, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação.
Pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Célio Moreira;
suplentes - Deputados Domingos Sávio e Dalmo Ribeiro Silva; pelo
BPS: efetivo - Deputada Gláucia Brandão; suplente - Deputado Inácio
Franco; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -
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Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo - Deputado Vanderlei
Jangrossi; suplente - Deputado Gil Pereira. Designo. Às Comissões.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Inácio Franco (2), solicitando a retirada de
tramitação dos Projetos de Lei nºs 2.010 e 2.237/2008 (Arquivem-se
os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Célio Moreira e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - pelos
50 anos de sua fundação, Ivair Nogueira e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear a Associação
Mineira de Rádio e Televisão - Amirt - pelos 40 anos de sua fundação,
e da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados João Leite, Ivair
Nogueira, Carlin Moura e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física e
homenagear a memória do Prof. Sylvio José da Cunha Raso.

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
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a 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 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.512; encerramento da discussão; questão de ordem; chamada
para recomposição de quórum; inexistência de quórum para votação -
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Encerramento.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

O Sr. Presidente - A Presidência avisa aos colegas que no último
sábado aniversariou o Deputado Chico Uejo.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do 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. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço

recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto se encontra na faixa
constitucional, sobrestando as demais matérias constantes na pauta,
a Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20, 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.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
5/8/2008

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ronaldo
Magalhães. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Guedes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal;
Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional do DNIT;
Raphael Guimarães Andrade, Secretário de Desenvolvimento
Econômico (17/7/2008); Vítor Penido, Deputado Federal (26/7/2008),
e Gilmar Machado, Deputado Federal (2/8/2008). 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
2.491/2008 (relator: Deputado Juninho Araújo), que recebeu parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.713, 2.722 e 2.736/2008. 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 Antônio Júlio em que solicita seja
realizada reunião no Município de Cláudio, para, em audiência
pública, analisar e buscar soluções para o risco de acidentes de
trânsito com a duplicação do trevo de acesso à Rodovia MG-260, em
especial nas proximidades do câmpus da Uemg. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Djalma Diniz - Juninho Araújo.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado
Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT) e Antônio Júlio
(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
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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 tratar de assunto de
interesse da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Marco Antônio
Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (17/7/2008); e Emerson
Chaves Motta, Juiz de Direito da Comarca de Águas Formosas
(17/7/2008). 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. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.260/2008 (relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.751, 2.755 e
2.765/2008. 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 (5), em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis, pela
atuação na operação que desmantelou e prendeu uma quadrilha de
traficantes que operava no Morro das Pedras, apreendendo vasto
arsenal; em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência
pública para discutir os riscos de incêndio nos estabelecimentos
prisionais do Estado, debater o orçamento da segurança pública de
2009 e discutir a denúncia do Sgt. PM Warley Estevam Andrade, de
violação do seu direito de “habeas-data” por parte do Comandante no
14º Batalhão de Polícia Militar, Ten.-Cel. Sebastião Pereira Siqueira;
em que solicita seja encaminhado ao Sr. Geraldo de Moraes Júnior,
Corregedor-Geral de Polícia Civil, pedido de informações sobre a
existência de procedimento administrativo instaurado para apurar a
denúncia enviada por cidadão mineiro, de uso irregular de um veículo
oficial da Polícia Civil, que foi fotografado em Porto de Galinhas (PE).
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Solicita, ainda, caso tenha sido instaurado procedimento
administrativo para apurar a referida denúncia, informações sobre as
conclusões das apurações e as providências adotadas. O Presidente
recebe requerimento da Deputada Ana Maria Resende, em que
solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta
Comissão com a de Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para
debater programas de inclusão, no mercado de trabalho, de menores
infratores no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Getúlio Neiva.

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

1.300/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Casa de Apoio, Amor e
Caridade - Lar da Criança, com sede no Município de Ipatinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/6/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.300/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Casa de Apoio, Amor e Caridade - Lar da Criança,
com sede no Município de Ipatinga.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
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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.
35 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; e no art. 36, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos associados, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação,
benefício ou vantagem, a qualquer título.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.300/2007.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

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

2.248/2008
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 a Associação Wilson de
Souza Lopes, com sede no Município de Timóteo.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 10/4/2008, 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 2.248/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Wilson de Souza Lopes, com sede no Município de
Timóteo.

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
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, 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. 24 do seu estatuto (ver alteração
registrada em 23/6/2008) determina que a entidade não remunera os
mandatos dos membros da diretoria, bem como do conselho fiscal; e o
art. 35 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente ficará sob responsabilidade da diretoria até ser
organizada nova associação ou entregue a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.248/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider Moreira -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.336/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-
632 compreendido entre o Município de Cachoeira de Pajeú e o
entroncamento com a BR-116.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2008 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 20/5/2008, 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 que informasse a esta Casa se o
referido trecho da rodovia tem denominação oficial e se existe próprio
público estadual no Município com a mesma denominação; e ao autor
para comprovação do falecimento do homenageado. De posse das
informações, passamos à análise da proposição.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.336/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Joeme Costa Ferreira e Santos ao trecho da Rodovia
MG-632 que liga o Município de Cachoeira de Pajeú ao
entroncamento com a BR-116.

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

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos 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 desta Casa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não tem denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto, apresentamos a
Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º,
para retirar do texto dados desnecessários à elaboração da norma e
adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.336/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Joeme Costa Ferreira e Santos o

trecho da Rodovia LMG-632 entre o Município de Cachoeira de Pajeú
e o entroncamento com a BR-116.”.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.378/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Crepúsculo -
Arte, Saúde e Educação sem Barreiras, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.378/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Crepúsculo - Arte, Saúde e Educação
sem Barreiras, 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 mencionadas no referido dispositivo,
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.
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Note-se que o estatuto da instituição determina, no parágrafo único
do art. 7º (inserido na alteração datada de 10/6/2008), que seus
Diretores e Conselheiros não serão remunerados no desempenho de
suas funções; e, no parágrafo único do art. 22, que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, sem fins lucrativos, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.378/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider Moreira -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.380/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade -
CMI -, com sede no Município de Dores do Turvo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16/5/2008 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 2.380/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Clube da Melhor Idade, com sede no Município de Dores do
Turvo.

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 mencionadas na referida lei, 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.
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Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 10, que ela
não remunera os cargos de sua diretoria; e, no parágrafo único do art.
21, estabelece que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidades congêneres.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.380/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.434/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Clube
Recreativo Rio San de São Francisco, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/6/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.434/2008 tem como escopo declarar de

utilidade pública a Associação do Clube Recreativo Rio San 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 do referido dispositivo, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 65, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
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será destinado a entidade congênere, legalmente constituída e
portadora de título de utilidade pública estadual; e, no art. 76, que a
entidade não distribui lucros ou dividendos nem concede
remuneração, parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios,
sob nenhuma forma, a dirigentes, Conselheiros, associados ou
instituidores, que exercem suas funções gratuitamente.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para adequar o
nome da entidade ao constante no art. 1º de seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.434/2008 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 Clube Recreativo Rio

San de São Francisco, com sede nesse Município.”.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider Moreira -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.469/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlent Santiago, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho da rodovia que liga os
Municípios de Lagoa dos Patos e São João da Lagoa.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/6/2008, 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 2/7/2008, esta relatoria 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 rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise do
projeto de lei.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.469/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Francisco Eleutério Couto ao trecho da rodovia que
liga os Municípios de Lagoa dos Patos e São João da Lagoa.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
mencionadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
art. 25 da Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e que se tenha
destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia e aos titulares
dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se, por meio da nota
técnica datada de 26/6/2008, favorável à pretensão do projeto de lei
em análise, uma vez que o referido trecho não possui denominação
oficial.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.469/2008.
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Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.479/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Lira Musical 1º de Maio,
com sede no Município de Leopoldina.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/6/2008 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 2.479/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Lira Musical 1º de Maio, com sede no Município de
Leopoldina.

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 mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade, alterado em 26/9/2008,
determina, no art. 59, que as atividades de seus dirigentes,
Conselheiros, associados e instituidores não serão remuneradas; e o
art. 63 estabelece que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado à União Beneficente Operária
Leopoldinense - Ubol -, ou, na falta desta, a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.479/2008.
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Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.484/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao Centro Administrativo
do Governo do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/6/2008 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 2/7/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que informasse a esta Casa se o referido Centro possui denominação
oficial e se existe outro próprio público estadual no Município de Belo
Horizonte com a mesma denominação. De posse das informações,
passamos à análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.484/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Presidente Tancredo de Almeida Neves ao Centro
Administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais, situado no
Município de Belo Horizonte.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
mencionadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica
está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Mai or, que lhe faculta
tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da
União ou do Município.
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À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
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 desta Casa.

Finalizando, cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, em resposta à diligência solicitada,
manifestou-se favorável à pretensão do projeto de lei em análise, pois
está em conformidade com os preceitos legais pertinentes e não gera
impacto para os cofres públicos.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.484/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.495/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Inclusão pela
Educação e Esporte - Fut Sonhos, com sede no Município de Santa
Luzia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.495/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto de Inclusão pela Educação e Esporte - Fut
Sonhos, com sede no Município de Santa Luzia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
21, que os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal não
serão remunerados por suas funções; e, no parágrafo único do art. 26,
estabelece que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade que tenha objetivos e
finalidades semelhantes aos do Fut Sonhos, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.495/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves

- Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.562/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Surdos de Uberaba - ASU -, com sede no Município de Uberaba.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 27/6/2008, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.562/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Surdos de Uberaba.
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 mencionadas no referido dispositivo, 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. 35 de seu estatuto veda a
remuneração para seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o § 1º do art. 36 dispõe
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade assistencial congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.562/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves

- Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.582/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital
Margarida de João Monlevade.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.582/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação dos Amigos do Hospital Margarida de João Monlevade,
que possui como finalidade precípua congregar órgãos e pessoas
interessadas na melhoria das condições de saúde da comunidade
local, especialmente, do funcionamento do referido hospital.

É importante destacar que ela colabora na execução dos programas
de saúde do Município; participa da análise e interpretação dos dados
básicos e de informações complementares para identificação das
reais necessidades do Hospital Margarida; elabora projetos e realiza
campanhas com o objetivo de obter recursos junto à comunidade para
suprir as carências materiais da instituição, visando melhorar suas
condições de atendimento.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto e identificar o
Município de sua sede.

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

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

nº 2.582/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.623/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Ipanema - Apae -, com sede nesse
Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.623/2008 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Ipanema.

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 mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
14, § 2º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações, vantagens ou benefícios, a qualquer título; e no art. 46,
parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.623/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.625/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Rural do Bairro Arruda de São Pedro
da União, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2008 e
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distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.625/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública. a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural
do Bairro Arruda de São Pedro da União.

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 mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
31 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 43 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise,
apresentaremos a Emenda nº 1 na parte conclusiva deste parecer, a
qual dá nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.625/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural do Bairro Arruda de São Pedro da União - Acrasp -,
com sede no Município de São Pedro da União.”.
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Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.627/2008
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
Comercial e Industrial de Três Corações, com sede no Município de
Três Corações.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2008 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 2.627/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comercial e Industrial de Três Corações.
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 mencionadas na referida lei, pois ficou
comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 36 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de sua diretoria não será remunerado, e o art. 62
preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituições pias existentes no Município de Três
Corações.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.627/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
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Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves
- Sargento Rodrigues - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.628/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 254/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar denominação a escola estadual de ensino médio situada
no Município de Ponte Nova.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.628/2008 tem como finalidade dar a

denominação de Antônio Coelho à escola estadual de ensino médio
localizada no Bairro São Pedro, no Município de Ponte Nova.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
art. 25 da nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que
lhe faculta tratar das matérias que não se enquadrem no campo
privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,
que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o
homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços
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prestados à coletividade.
Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no

domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder
Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.628/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.629/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 255/2008, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação aos prédios que compõem o complexo de
edifícios destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”,
combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.629/2008 tem como finalidade denominar 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. Assim, o edifício
situado na Rua Ouro Preto, nº 703, passa a denominar-se José Diogo
de Almeida Magalhães, ex-Procurador-Geral de Justiça; e o prédio
situado na Rua Dias Adorno, nº 367, passa a ser identificado com o
nome de Carlos Ferreira Brandão, Promotor de Justiça.

Cabe ressaltar que os nomes foram escolhidos, por eleição
realizada no âmbito da instituição, pelas qualidades e relevantes
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serviços prestados por ambos os homenageados.
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão mencionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º do
art. 25. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria e a
escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice a sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.629/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Neider
Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.630/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.630/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Harmonia de
Artes e Conhecimentos Transcendentais, com sede no Município de
São Tomé das Letras.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008 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 2.630/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos
Transcendentais, com sede no Município de São Tomé das Letras.

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 mencionadas na referida lei, 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. 47, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, reconhecida de utilidade pública federal,
estadual ou municipal, e, no art. 49, dispõe que todos os cargos
diretivos ou consultivos não são remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.630/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.636/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho
Comunitário de Segurança Pública - Consep MV -, com sede no
Município de Camanducaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.636/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública, com
sede no Município de Camanducaia.

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 mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere; e no art. 38 que as atividades dos
seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.636/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.638/2008
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 Organização Não-
Governamental Elo, com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/7/2008 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 2.638/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Organização Não-Governamental Elo, com sede no
Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que ela
não remunere seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores e
benfeitores; e, no art. 41, estabelece que, em caso de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a instituições congêneres.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.638/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider Moreira -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 327/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Domingos do Prata 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 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 327/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São Domingos do Prata quatro áreas contíguas
de terrenos urbanos edificados, a serem desmembradas de uma área
total de 6.590,79m², situada nesse Município, onde funcionam órgãos
e unidades da administração pública municipal.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
solicitou informações da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, que solicitou a retirada da área onde se encontra instalado o
Centro de Saúde, uma vez que no mesmo terreno está o Fórum de
São Domingos do Prata. Em decorrência disso, aquela Comissão
apresentou o Substitutivo nº 1, que autoriza a doação das áreas onde
se encontram a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e a
Escola Municipal Duval Mendes, com a finalidade de dar
prosseguimento a seu funcionamento.

Cabe ressaltar que o art. 2º da proposição 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.

A autorização legislativa de que trata a proposição em análise é
exigida pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
em especial o § 2º de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.
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Diante dessas considerações, 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.

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

327/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho -

Zé Maia - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.689/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, a proposição em epígrafe
tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Poços de Caldas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Em 6/11/2007, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que prestasse informação quanto à situação efetiva do imóvel e a
eventual óbice à transferência de domínio pretendida; e ao Prefeito
Municipal de Poços de Caldas, para que se manifestasse com relação
ao negócio em causa.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.689/2007 de autorizar o Poder Executivo
a doar ao Município de Poços de Caldas imóvel com área de
12.170m², situado nesse Município e registrado sob o nº 6.637, no
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poços de
Caldas.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para
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alienação de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, exige, além da referida autorização, que o
contrato atenda ao interesse público.

Embora não haja no projeto previsão da finalidade da transferência
do referido bem, o Prefeito Municipal de Poços de Caldas, por meio do
Ofício SMG 633/2007, ao declarar o interesse do Município na
alienação do imóvel, informou que ele será destinado à implantação
de projetos socioeducativos, pois ali já funciona o Centro Social
Urbano Dr. Nelson de Paiva. Assim, na medida em que se destina ao
desenvolvimento de atividades comunitárias, que beneficiará a
população local, a doação é de interesse público.

Cabe ressaltar, ainda, que a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 331/2008, posicionou-se
favoravelmente à pretendida transferência de domínio, considerando
que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, órgão ao qual
o imóvel encontra-se vinculado, não se opõe à referida transação.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, a
referida Lei Federal nº 8.666 exige que haja previsão de seu retorno
ao patrimônio do doador no caso de descumprimento do objetivo da
doação.

Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final
deste parecer, para incluir cláusulas de destinação do bem e de sua
reversão no caso de desvirtuamento da finalidade estabelecida,
retificar os dados cadastrais do imóvel e adequar o texto do projeto à
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.689/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Poços de Caldas o imóvel com área de 12.170m² (doze mil cento e
setenta metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob
o nº 6.637, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
desenvolvimento de projetos socioeducativos.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.888/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Resultante do desmembramento do Projeto de Lei n° 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 n° 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 n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
exarou seu parecer pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo n° 2, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em pauta autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos

do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas - FHIDRO - para custeio da criação e da
implantação de unidades de conservação destinadas à proteção dos
recursos hídricos, mediante prévia manifestação do Conselho
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Estadual de Recursos Hídricos - CERH. Cumpre-nos esclarecer que
tal medida integrou, inicialmente, o Projeto de Lei n° 1.854/2007, que
foi desmembrado nessa parte, em decorrência da solicitação da
Comissão de Constituição e Justiça à Mesa da Assembléia, por meio
do Ofício n° 3/2007.

Trata-se, segundo o governo, de demanda da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad.

O FHIDRO, criado pela Lei n° 13.194, de 29/1/99, e regido pela Lei
n° 15.910, de 2005, objetiva, como disposto em seu art. 2°, dar
suporte financeiro a programas e projetos que promovam a
racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos quantitativo e
qualitativo, dos recursos hídricos, incluindo projetos e programas
ligados à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo,
em consonância com a Lei Federal n° 9.433, de 8/1/9 7, e com a Lei n°
13.199, de 29/1/99, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos.

Como muito bem aduziu a Comissão de Constituição e Justiça, a Lei
Federal n° 9.985, de 2000, que regulamenta a matéri a em nível
nacional, estabelece como uma das diretrizes do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - SNUC - a garantia de alocação adequada
de recursos financeiros necessários, para que, uma vez criadas, as
unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e
atender a seus objetivos.

Nesse sentido, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI - e o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
encampam medidas destinadas à criação e à implantação de
unidades de conservação em todo o Estado. Além disso, um dos
objetivos estratégicos do PMDI é o aumento do percentual do território
com cobertura vegetal nativa - mata atlântica, cerrado, caatinga -, do
atual índice de 33,8% para 35% em 2011 e 40% em 2023, medida que
inevitavelmente deverá influir na criação de unidades de conservação.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do
Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das
proposições, entendemos que o projeto não encontra óbice, uma vez
que não se cria despesa extra, o que demandaria a compatibilização
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com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ao contrário, o projeto apenas amplia o leque de objetivos do Fundo,

de forma a permitir a utilização dos recursos alocados no FHIDRO
para a criação e a implantação de unidades de conservação
destinadas à proteção dos recursos hídricos.

Há que destacar que a proposta orçamentária para o exercício
financeiro de 2008 contempla o FHIDRO com R$77.403.560,00 para
dar suporte financeiro aos programas e projetos que promovam a
racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos qualitativos e
quantitativos, dos recursos hídricos. Desse total, foi executado, até 10
de julho do corrente exercício, o montante de R$683.736,00, o que
representa um percentual apenas de 1,1% de execução. Portanto, a
ampliação das possibilidades de concessão de financiamento pelo
FHIDRO é medida salutar para que os recursos a ele destinados
sejam efetivamente aplicados.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não
vislumbrou óbices legais nem constitucionais à aprovação do projeto;
contudo, apresentou o Substitutivo n° 1 como forma de incorporar, na
lei que trata do FHIDRO, a medida contida no projeto, tendo em vista
a técnica legislativa e o princípio da consolidação das leis.

Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
examinando o mérito da proposição, apresentou o Substitutivo n° 2.
Esse substitutivo autoriza a conversão de até 50% dos recursos
reembolsáveis do FHIDRO em recursos não reembolsáveis, mas
limita a utilização dos recursos para a criação e a implantação de
unidades de conservação à parcela dos recursos reembolsáveis que
forem convertidos em recursos não reembolsáveis.

De acordo com a Lei Complementar n° 91, de 2006, qu e dispõe
sobre a criação dos fundos no Estado, esses devem ser administrados
por um gestor, um agente executor, um grupo coordenador e um
agente financeiro.

No caso do FHIDRO, o órgão gestor é a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, à qual
compete, entre outras atribuições, habilitar e aprovar os projetos,
observados os objetivos do Fundo.

O grupo coordenador do FHIDRO é composto de três
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representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e por um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Secretaria de Estado de Fazenda; Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Instituto Estadual de Florestas; Fundação
Estadual do Meio Ambiente; Instituto Mineiro de Gestão das Águas;
BDMG.

Cabe ao Grupo Coordenador, entre outras atribuições, deliberar
sobre a política geral de aplicação dos recursos, fixar as diretrizes e
prioridades e aprovar o cronograma previsto.

Nota-se, portanto, que a composição do grupo cooordenador do
FHIDRO é muito representativa e que, nele, os órgãos e as entidades
ambientais estão devidamente representados.

Destarte, entendemos que o fórum adequado para se discutirem as
prioridades e os projetos que serão contemplados com recursos do
Fundo é o grupo coordenador. Cabe informar que, para que um
interessado possa pleitear recursos do Fundo, é necessária a
apresentação de projeto que atenda aos objetivos e às exigências
contidos na lei que o instituiu.

Assim, julgamos desnecessária a limitação, “a priori”, do montante
de recursos a serem destinados, exclusivamente, para os projetos de
implantação de unidades de conservação, sob pena de se esvaziarem
as prerrogativas do grupo coordenador, além de dificultar a execução
orçamentária dos recursos destinados ao FHIDRO, cujo percentual de
execução, conforme já dissemos neste parecer, é demasiadamente
baixo.

Por meio da Mensagem n° 259/2008, o Poder Executivo
encaminhou a esta Casa um novo substitutivo ao projeto, com o
objetivo aprimorar a proposta original, de forma a adequar a legislação
em vigor à realidade ambiental e à preservação dos recursos hídricos.
Conforme consta na exposição de motivos que acompanha a referida
mensagem, as alterações propostas pelo novo substitutivo são fruto
do trabalho conjunto das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, de Fazenda e de Planejamento e
Gestão e contêm inovações relevantes em relação à lei atual do
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FHIDRO, tais como: alteração dos percentuais para aplicação de
recursos nas modalidades reembolsável e não reembolsável;
possibilidade de utilização dos recursos do Fundo em projetos sobre
resíduos sólidos urbanos; instituição do órgão executor, que será a
Semad; utilização de eventual superávit financeiro do Fundo para
aplicação em unidades de conservação; e atribuição das funções de
Secretaria Executiva do Fundo ao Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam.

Acatamos, neste parecer, as sugestões propostas, sob a forma do
Substitutivo n° 3, redigido ao final deste parecer.

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

Projeto de Lei n° 1.888/2007 na forma do Substituti vo n° 3, a seguir
redigido, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

SUBSTITUTIVO N° 3
Altera a Lei n° 15.910 de 2005, que dispõe sobre o Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados da Le i n° 15.910, de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogados
os §§ 3°, 4° e 5° do art.6°:

“Art. 2° - O FHIDRO tem por objetivo dar suporte fi nanceiro a
programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a
melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e
quantitativos, inclusive aqueles correlatos à prevenção de inundações
e ao controle da erosão do solo, em consonância com as Leis
Federais n°s 6.938, de 1981, e 9.433, de 1997, e co m a Lei n° 13.199,
de 1999.

(...)
Art. 4° - (...)
III - concessionárias de serviços públicos municipais;
IV - consórcios intermunicipais regularmente constituídos;
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(...)
VII - organizações técnicas de ensino e pesquisa.
Parágrafo único - Os beneficiários de recursos não reembolsáveis

deverão apresentar comprovação de sua atuação na preservação,
conservação ou melhoria dos recursos naturais.

Art. 6° - Na definição das modalidades operacionais  específicas dos
programas de financiamentos reembolsáveis, serão observadas as
seguintes condições gerais:

(...)
§ 1° - Para a obtenção do financiamento previsto ne ste artigo, os

beneficiários deverão apresentar contrapartidas de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do valor dos investimentos a serem realizados.

§ 2° - O Grupo Coordenador do FHIDRO poderá estabel ecer, por
decisão unânime, critérios distintos de financiamento, relativos a
prazo, valor e forma de amortização, respeitadas as demais condições
previstas neste artigo, nos casos de empreendimento de interesse
socioeconômico para o Estado.

(...)
Art. 8° - O agente financeiro dos recursos reembols áveis do FHIDRO

é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que
terá as seguintes atribuições:

(...)
III - liberar os recursos reembolsáveis do FHIDRO, obedecendo à

regulamentação dos programas instituídos com recursos do Fundo;
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos

reembolsáveis do FHIDRO, na forma solicitada.
Parágrafo único - (...)
(...)
II - comissão máxima de 3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na

taxa de juros de que trata o inciso III do “caput” do art.6°.
Art. 9° - O BDMG atuará como mandatário do Estado p ara contratar

operação de financiamento com recursos reembolsáveis do FHIDRO e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos, podendo, para tanto,
recorrer às medidas judiciais cabíveis.

Art. 10 - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a
supervisão das atividades da Semad como agente financeiro de
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recursos não reembolsáveis, como agente executor e como gestor do
FHIDRO, especialmente no que se refere à elaboração da proposta
orçamentária e do cronograma de receita e despesa.

§ 1º - A supervisão da SEF, tal como previsto no “caput” deste
artigo, estende-se também às atividades do BDMG, em sua condição
de agente financeiro de recursos reembolsáveis do FHIDRO.”.

§ 2º - A Semad e o BDMG, no âmbito de suas respectivas
competências como agentes, ficam obrigados a apresentar relatórios
específicos à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma solicitada.”.

Art. 2° - O art. 5° da Lei n° 15.910, de 2005, pass a a vigorar com a
seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 5°, 6° e
7°:

“Art. 5° - O FHIDRO, nos termos do art. 3° da Lei C omplementar n°
91, de 2006, de natureza e individualização contábeis, terá seus
recursos aplicados nas seguintes modalidades:

I - reembolsável, para elaboração de projetos, realização de
investimentos fixos e aquisição de equipamentos, em projetos ou
empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos hídricos, de
comprovada viabilidade técnica, social e ambiental, analisada pelo
Grupo Coordenador, e de comprovada viabilidade econômica e
financeira, analisada pelo agente financeiro;

II - não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria,
elaboração e implantação de projetos ou empreendimentos de
proteção e melhoria dos recursos hídricos, aprovados pelos Comitês
de Bacias Hidrográficas da respectiva área de influência e, na falta ou
omissão destes, pelo CERH;

III - como contrapartida financeira assumida pelo Estado em
operações de crédito ou em instrumentos de cooperação financeira
que tenham como objeto o financiamento de programas e projetos de
proteção e melhoria dos recursos hídricos.

§ 1° - Os recursos do FHIDRO serão aplicados na pro porção de até
30% (trinta por cento) sob a forma reembolsável e, no mínimo, 70%
(setenta por cento) sob a forma não reembolsável.

§ 2° - Excepcionalmente, após aprovação do Grupo Co ordenador,
poderão ser liberados recursos para modalidade diversa daquelas
definidas nos incisos I e II, desde que se utilize, exclusivamente, a
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fonte de recursos prevista no inciso VIII do art. 3° desta lei.
§ 3° - O prazo para concessão de financiamento com recursos do

FHIDRO será de oito anos contados da data de publicação desta lei,
facultado ao Poder Executivo propor sua prorrogação, com base em
avaliação de desempenho do Fundo.

§ 4° - Na aplicação de recursos não reembolsáveis, será dada
prioridade ao financiamento de projetos que tenham por objetivo:

I - implantar os instrumentos de gestão de recursos hídricos, nos
termos da Lei n° 13.199, de 1999;

II - proteger, conservar e recuperar bacias hidrográficas.
§ 5° - O superávit financeiro do FHIDRO, apurado ao  término de

cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando
autorizada a sua utilização nos exercícios seguintes, mesmo em
aplicação voltada para a criação e estruturação de unidades de
conservação estaduais.

§ 6° - Poderão ser aplicados recursos não reembolsá vel do FHIDRO
para a elaboração de projetos que visem à destinação final de
resíduos sólidos urbanos, na forma a ser estabelecida em
regulamento.

§ 7° - Fica vedada deliberação sobre aplicação de r ecursos “ad
referendum” do Grupo Coordenador do FHIDRO, ressalvadas as
atribuições previstas no art. 12 desta lei.”.

Art. 3° - A Lei n° 15.910, de 2005, passa a vigorar  acrescida do
seguinte art. 6°-A.

“Art. 6°-A - Na definição das modalidades operacion ais específicas
dos programas de financiamento não reembolsável, serão observadas
as seguintes condições gerais:

I - prazo total de execução do projeto de, no máximo, quarenta e oito
meses;

II - apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor das despesas.

§ 1° - A definição das contrapartidas, para fins da s operações de
financiamento, será objeto de regulamento;

§ 2° - As penalidades e os procedimentos a serem ap licados em
relação aos casos de inadimplemento e de irregularidades praticadas
pelos beneficiários de operações com recursos do FHIDRO serão
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definidos em regulamento.”.
Art. 4° - O “caput” do art. 7° passa a vigorar com a seguinte redação,

ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 1°, 2° e 3°:
“Art. 7° - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - exercerá as funções de
gestor e de agente executor do FHIDRO, bem como de mandatária do
Estado para a liberação de recursos não reembolsáveis, além das
seguintes atribuições:

(...)
§ 1° - As funções de agente executor atribuídas à S emad serão

exercidas conforme estabelecido em regulamento, observados a Lei
Federal n° 8.666, de 1993, o Decreto n° 43.635, de 2003, o Decreto n°
44.293, de 2006, e a Resolução Conjunta Seplag e AUGE n° 5.958,
de 2006.

§ 2° - Compete ao Instituto Mineiro de Gestão das Á guas - Igam -,
órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -, exercer, conforme
regulamento, as atribuições de Secretaria Executiva do FHIDRO.

§ 3° - Do total dos recursos não reembolsáveis rese rvados
anualmente ao FHIDRO, 1,5% (um e meio por cento) serão
destinados à Secretaria Executiva, observadas as vedações
expressas no art. 5° da Lei Complementar n° 91, de 2006.”.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.983/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº
1.983/2008 “dispõe sobre a exigência de instalação de câmera de
vídeo em veículo de transporte público intermunicipal de passageiros”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, a proposição foi
distribuída 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.
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Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei em comento obriga os concessionários de serviço de

transporte público intermunicipal de passageiros a instalar câmera de
vídeo nos veículos, no intuito de garantir segurança aos usuários
dessa modalidade de serviço público, desde que observado o disposto
na Lei nº 15.435, de 2005. Esta lei disciplina genericamente a
utilização de câmera de vídeo para fins de segurança e veda,
explicitamente, sua instalação em locais de uso íntimo, como
vestiários, banheiros e provadores. O projeto estabelece, ainda, o
prazo de 12 meses para esses concessionários se adaptarem às
novas exigências e fixa pena de multa diária no valor de 1.000
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs - por ônibus
não equipado com o referido aparelho.

Ora, a concessão de serviço público é um contrato administrativo
celebrado pelo poder público, por meio do qual este delega ao
particular contratante (pessoa jurídica) a execução de determinado
serviço, cabendo ao Estado o poder de fiscalizar e controlar o ajuste,
observado o princípio do equilíbrio financeiro, e no qual a
remuneração do concessionário ocorre mediante a cobrança de tarifas
dos usuários. É interessante observar que, quando o Estado celebra
esse tipo de avença, ele não transfere a titularidade do serviço para a
empresa privada, mas tão-somente a sua execução, uma vez que o
Estado continua sendo o último responsável pela adequada e correta
prestação do serviço de forma a melhor atender às necessidades
coletivas.

De maneira geral, nos contratos administrativos, o poder público
goza de um conjunto de prerrogativas, entre as quais se destacam o
poder de alteração unilateral, observados os limites legais, o poder de
rescisão unilateral e de aplicação de penalidades, no caso de
descumprimento das cláusulas contratuais. Tais prerrogativas
exorbitantes que o direito positivo assegura à administração estão
vinculadas ao interesse público, razão pela qual não se admitem
alterações unilaterais para a satisfação de interesses particulares. Se
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é verdade que o Estado desfruta vários poderes nessa relação
contratual para melhor defender o interesse da coletividade, não é
menos verdade que o concessionário também desfruta garantias,
principalmente a do equilíbrio financeiro do contrato, que é a relação
entre os encargos do contratante e a remuneração que lhe é devida. É
exatamente essa cláusula econômica que assegura o lucro do
particular contratante, a qual não pode ser desrespeitada pela
administração, pois se trata de uma restrição legal aos poderes
especiais do Estado.

Nas concessões de serviço público, assim como em qualquer
contrato, existem sempre interesses opostos. O objetivo da
administração é a satisfação do interesse público, ao passo que a
finalidade imediata do concessionário é o lucro, e este é garantido por
meio do equilíbrio financeiro, que deve ser preservado durante a
execução do ajuste. Eventuais alterações unilaterais implementadas
pelo poder concedente justificam a atualização das tarifas, sob pena
de acarretar prejuízo para o particular contratante.

Dessa forma, ao obrigar os concessionários de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros a instalar câmera de vídeo nos veículos,
o projeto choca-se nitidamente com o princípio do equilíbrio financeiro
do contrato, uma vez que a colocação desses aparelhos implica gasto
para o concessionário. O legislador não pode ignorar as relações
contratuais travadas com fundamento na lei e em plena vigência, pois,
a rigor, constituem atos jurídicos perfeitos e, nessa condição, estariam
imunes a modificações legislativas supervenientes. O simples fato de
a norma ser emanada do mesmo ente federado, que é parte do
contrato, não modifica o entendimento da matéria, pois o instituto da
concessão de serviço público é o mesmo, pouco importando a
entidade político-administrativa que dele faça parte. Nesse ponto,
saliente-se que o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela
inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos
em curso e criam novas obrigações para os concessionários, sob o
argumento de afronta ao princípio do equilíbrio financeiro e de
ingerência do Legislativo na gestão de contratos firmados pelo
Executivo (ADI 2.229-MC e ADI 2.733/ES, respectivamente).

Eventuais alterações nos contratos de concessão de serviço público,
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como em qualquer contrato administrativo, devem ser efetivadas
mediante termo de aditamento e com a devida atualização do
equilíbrio financeiro, visto que este é um direito-garantia do
concessionário, não sendo lícito que atos legislativos ulteriores
estabeleçam novas obrigações para a empresa privada ou alterem as
condições de execução de contratos em vigor.

Situação diferente ocorre quando o Estado, no exercício da
competência para disciplinar os serviços públicos de sua alçada, como
é o caso do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, edita
normas impessoais que nortearão o exercício dessa atividade. Aqui, é
próprio do Legislativo estabelecer parâmetros, requisitos e condições
em que o serviço deve ser executado, seja diretamente pelo Estado,
seja indiretamente, por meio de concessão ou permissão, respeitadas
as diretrizes constitucionais. Nesse caso, os novos critérios fixados
pelo legislador vincularão os futuros contratos administrativos
celebrados pelo Executivo, sem ofensa à tese do equilíbrio econômico
do ajuste ou da ingerência indevida do Parlamento nas ações de outro
Poder.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.983/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.106/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Bráulio Braz,
“institui a isenção da cobrança de ICMS aos remédios de uso contínuo
no Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008, 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 sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
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A proposta em exame pretende isentar os medicamentos de uso
contínuo da cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comjunicação - ICMS.
Segundo o autor do projeto, a medida proposta mostra-se necessária,
uma vez que o custo desses medicamentos onera sobremaneira as
pessoas carentes que necessitam do produto para a manutenção da
saúde.

Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbices de
natureza constitucional e legal que inviabilizam a tramitação do projeto
nesta Casa, conforme veremos a seguir.

Inicialmente, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 155, § 2º,
XII, “g”, que cabe a lei complementar a regulação da forma como as
isenções, os incentivos e os benefícios de natureza fiscal serão
concedidos ou revogados, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal. Segundo o art. 34, § 8º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, enquanto não for editada a mencionada
norma, prevalecem os comandos insculpidos na Lei Complementar nº
24, de 7/1/75, cujo art. 1º dispõe o seguinte:

“Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta lei”.

Esse procedimento foi reforçado com a nova redação dada ao art.
150, § 6º, da Carta Federal pela Emenda à Constituição nº 3:

“Art. 150 - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII,
‘g’ ”.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas
oportunidades, tem reconhecido a competência do Conselho de
Política Fazendária - Confaz -, órgão que congrega representantes
dos Estados e do Distrito Federal, para disciplinar a concessão de
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benefícios de natureza fiscal, conforme ocorre no caso em análise.
Finalmente, em resposta ao pedido de diligência encaminhado à

Secretaria de Estado de Fazenda, a Pasta, em nota técnica, noticia
que o impacto da medida no Orçamento do Estado poderia causar
perda de receita da ordem de R$80.000.000,00 ao ano. Destaca,
também, que estariam a inviabilizar a implementação da medida os
preceitos constantes na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, mais
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra informação
relevante diz respeito à redução para 12% da alíquota do ICMS
incidente sobre a comercialização dos medicamentos genéricos,
estabelecida pela Lei nº 14.081, de 5/12/2001. Segundo a nota
técnica, a medida não gerou redução proporcional no preço dos
produtos, em benefício do consumidor: os valores praticados em
Minas Gerais continuam equivalentes aos preços sugeridos pela
indústria de outros Estados da Federação, os quais mantiveram
alíquotas de 17% ou 18%.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.106/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.174/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Sarzedo.

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
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O Projeto de Lei nº 2.174/2008 tem como finalidade autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo imóvel com área de
2.000m², situado naquele Município.

Atendendo ao interesse público que deve fundamentar as
alienações de bens públicos, o terreno será destinado a abrigar a
sede da administração pública municipal. Ainda na defesa do
interesse coletivo, o art. 3º prevê sua reversão ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

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

2.174/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.343/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2008 e
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encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Em 20/5/2008 esta relatoria houve por bem baixar a proposição em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação, bem como ao
Prefeito do referido Município, para que informasse sua concordância
ou não com os termos do projeto. Atendidas as diligências, passamos
ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.343/2008 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Muriaé terreno edificado, com área de 6.691,54m², descrito no Anexo
da proposição, a ser desmembrado de área com 15.014m², situada na
Rua Dona França, s/nº, Distrito de Belisário, nesse Município, e
registrada sob o nº 2, matrícula 4.019, a fls. 277 do Livro 2-C, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

O referido imóvel abriga a Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas
e a parte que se pretende doar é objeto do Termo de Cessão de Uso
de Imóvel nº 132/2004, firmado entre o Estado e o Município em
questão, com vigência de cinco anos, a contar de 20/10/2004, data de
sua assinatura. Segundo informações do autor, ali funcionam a sede
do Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico de Belisário, o
Clube da Terceira Idade, uma policlínica e uma quadra poliesportiva,
além de abrigar a realização de exposição agropecuária e rodeios.

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
interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade dada ao
imóvel, expressa no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, o
funcionamento de unidades administrativas do Município e de um
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parque de exposições agropecuárias, o que beneficiará a comunidade
local.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe for dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 332/2008, manifesta-se
favoravelmente à pretendida doação, considerando a finalidade a ser
dada ao imóvel, assim como a inexistência de interesse, por parte da
Secretaria de Estado da Educação, em utilizá-lo.

Ademais, o Prefeito Municipal de Muriaé, por via do Ofício nº
1.110/2008, declara a sua concordância e interesse na transação,
conforme estabelecida no projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.343/2008.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.354/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº
2.354/2008 ”institui o Banco do Livro nas bibliotecas públicas do
Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a 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 visa a instituir o Banco do Livro, com a

finalidade de ampliar o acervo das bibliotecas públicas do Estado,



564

auxiliar no crescimento de bibliotecas comunitárias e difundir o hábito
de doação de livros literários, revistas, jornais e filmes didáticos. Aos
doadores de livros, o Estado concederá o certificado Amigo do Livro,
como forma de estimular a doação desse material e de reconhecer o
mérito daqueles que o fazem. Para ampliar o Banco do Livro, o projeto
de lei determina, ainda, que as editoras façam doações das obras
literárias que lançarem.

Esta Comissão já apreciou diversas proposições legislativas que
instituem a concessão de certificado, selo ou medalha como forma de
reconhecimento público por determinadas atitudes as quais se
pretende estimular. A título de exemplo, mencionem-se o Projeto de
Lei nº 758/2007, que propõe a criação do certificado de
responsabilidade social, e o Projeto de Lei nº 1.306/2007, que autoriza
o Poder Executivo a instituir o selo de qualidade artesanal.

Nesse sentido, pode-se criar o certificado Amigo do Livro para
empresas ou editoras que adotarem a referida medida. Não pode,
contudo, lei estadual determinar a doação de exemplares para a
formação de um banco de livro com a finalidade melhorar o acervo
das bibliotecas públicas, da mesma forma que não pode a lei
determinar às montadoras de veículos a doação de uma ambulância
toda vez que um modelo novo de carro é lançado no mercado: a
medida fere a livre iniciativa, princípio insculpido na ordem jurídica
brasileira, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Constituição da
República.

Pelas razões aduzidas, apresentamos o Substitutivo nº 1,
preservando a proposta de instituição do certificado Amigo do Livro,
na certeza de que a comissão de mérito aperfeiçoará a proposição,
que recebeu deste colegiado a apreciação tão-somente de seus
aspectos jurídicos.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.354/2008 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o certificado Amigo do Livro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o certificado Amigo do Livro, a ser concedido
a editoras e livrarias que efetuarem doações para bibliotecas públicas
e comunitárias, nos termos do regulamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.573/2008

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 Roque
de Minas os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 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
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, situados nos lugares denominados Três Barras e
Vargem Grande, no Distrito de Guia Lopes, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve fundamentar a alienação
de bens públicos, os terrenos destinam-se à Prefeitura e serão
utilizados para atender à Secretaria de Obras. 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 em tela 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
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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.

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

2.573/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.575/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.575/2008
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Uberlândia o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua
repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.575/2008 trata de conferir autorização

legislativa ao Poder Executivo para fazer reverter ao Município de
Uberlândia imóvel constituído de área com 10.000m², situado na Rua
Dom Almir, Bairro da Gávea, nesse Município.

Em virtude da doação de outro terreno, com condições mais
adequadas para a construção do Fórum daquela Comarca, para a
qual estava destinado o referido imóvel, a administração municipal
pleiteia o retorno do bem ao patrimônio de Uberlândia para aproveitá-
lo de acordo com a demanda social, em atendimento ao interesse
público.

Cabe ressaltar que a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
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orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, no § 2º de seu art. 105, exige autorização desta Casa
para a movimentação de valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro. Assim, o Estado somente pode transferir o domínio de seus
bens, mesmo no caso de reversão a outro ente da Federação, após
receber autorização em lei específica.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.575/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.576/2008

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
Córrego do Bom Jesus os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. 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
O Projeto de Lei nº 2.576/2008 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Córrego do Bom Jesus cinco
imóveis, com diferentes áreas, situados na zona rural desse
Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, tais imóveis serão
destinados a fins comunitários, em benefício da população local.

Para garantia da transferência que se pretende efetivar, o art. 2º
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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.

Cabe ressaltar 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.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a alienação 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

2.576/2008, no 1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.614/2008

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
Ibiá 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
O Projeto de Lei nº 2.614/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Ibiá oito imóveis, situados nesse Município.
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Atendendo ao interesse público que deve fundamentar a alienação
de bens públicos, os terrenos serão utilizados para a prestação de
serviços educacionais. 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 o projeto de lei em análise 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

2.614/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.619/2008
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 17/7/2008,
e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
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termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.619/2008 tem como finalidade aprovar

a alienação de dois lotes de terras devolutas situados no Município de
Rio Pardo de Minas, ambos com área superior a 100ha e inferior a
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 a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; a alienação ou concessão de terra pública rural com área de
até 100 hectares ou previstas no plano de reforma agrária estadual
aprovado em lei; a concessão gratuita de domínio de área devoluta
rural não superior a 50 hectares; e a alienação ou concessão de terra
devoluta rural com área de até 250 hectares, 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
alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, com área
limitada a 250 hectares, 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 proposição 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 fundamento 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.

As legitimações de que trata o projeto de resolução em tela
encontram-se em estreita conformidade com o que dispõe a legislação
vigente e, portanto, não há impedimento a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
2.619/2008.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.523/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 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
O Projeto de Lei nº 1.523/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Capitólio terreno com área de 513m², situado 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 ampliação e reforma do posto de
saúde e a abrigar o Departamento Municipal de Saúde. 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
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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 nem
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

1.523/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Sebastião

Helvécio - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos Arantes.
PROJETO DE LEI Nº 1.523/2007

(Redação do Vencido)
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 à ampliação e reforma do 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.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.219/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o Projeto de Lei nº
2.219/2008 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Divinópolis o imóvel que especifica.
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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
O Projeto de Lei nº 2.219/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem

como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel constituído de terreno com área de 18,0730ha,
situado no lugar denominado Grotão e Serra do Quintal, 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 implantação de
distrito industrial para microempresas e pequenas empresas e de
distrito de base tecnológica, com incubadoras e pequenas empresas
do gênero. 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 for 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 dos 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.

Diante dessas considerações, não há impedimentos a sua
transformação em lei.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.219/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Carlos

Arantes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PROJETO DE LEI Nº 2.219/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 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 constituído de terreno com área de 18,0730ha
(dezoito vírgula zero setecentos e trinta hectares), situado no lugar
denominado Grotão e Serra do Quintal, nesse Município, registrado
sob o nº 90.019, a fls. 4 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de distrito industrial para microempresas e pequenas
empresas e 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, 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° 2.220/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem
a finalidade de 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 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.
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Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.220/2008, na forma aprovada no 1º turno,

de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o
imóvel constituído de terreno com área de 65.880m² , situado no lugar
denominado Grotão e Serra do Quintal, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o referido
bem destina-se à implantação de distrito industrial para
microempresas e pequenas empresas e de distrito de base
tecnológica, com incubadoras e pequenas empresas do gênero, em
consonância com o interesse daquela comunidade.

Ademais, o art. 2º assegura que 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 essa destinação.

Cabe ressaltar que a necessidade de autorização legislativa para
alienação de patrimônio público está prevista 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.

Reafirmamos que o projeto de lei em análise está de acordo com os
preceitos legais que versam sobre a matéria e sua transformação em
norma legal não representará despesas para o erário nem acarretará
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.220/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos Arantes.
PROJETO DE LEI Nº 2.220/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis o imóvel constituído de terreno com área de 65.880m²
(sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta metros quadrados), situado
no lugar denominado Grotão e Serra do Quintal, nesse Município,
registrado sob o nº 90.020 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de distrito industrial para microempresas e pequenas
empresas e 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, 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° 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 escopo 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 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
O Projeto de Lei nº 2.298/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem

como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Senhora dos Remédios imóvel constituído de terreno com área de
2.040m², situado na Rua Antônio Rodrigues Milagres, nesse
Município.
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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 ao funcionamento de
uma área de lazer para a comunidade. 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 for utilizado com essa finalidade.

Observe-se que o art. 4º do projeto revoga a Lei nº 16.311, de
7/8/2006, que doava o referido imóvel àquele Município, para que
fosse permutado por área com 5.240m², de propriedade de
particulares, para a construção de uma unidade de saúde.

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 em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a matéria, não representa despesas para o
erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em
decorrência disso, não há impedimentos a sua transformação em lei.

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

2.298/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Helvécio -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 2.298/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senhora dos

Remédios 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

Senhora dos Remédios imóvel constituído de terreno com área de
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2.040m² (dois mil e quarenta metros quadrados), situado na Rua
Antônio Rodrigues Milagres, nesse Município, registrado sob o nº
3.404, a fls. 211 do Livro 2-L, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento de área de lazer para a comunidade.

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.
Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 16.311, de 7 de agosto de 2006.

PARECER PARA O 2º 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 por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Teófilo Otôni 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 2.451/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Teófilo Otôni imóvel constituído de área com 12.755m²,
situado no lugar denominado Baixinha, 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 praça de
esportes e à regularização da área. 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
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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

2.451/2008 no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrús Filho - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 2º 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 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 2.452/2008 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.

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 da Escola
Municipal Santo Antônio.

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.
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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

2.452/2008 no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Arantes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 19/8/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José

Francisco Antônio, ocorrido em 10/8/2008, em Santa Luzia (MA). (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da
Sra. Ilda Couto de Araújo Cançado, ocorrido em 19/8/2008, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.689 a 2.694/2008 - Requerimentos
nºs 2.807 a 2.813/2008 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Cultura, de Transporte e de Saúde e do Deputado
Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Delvito Alves, Gustavo Valadares, Paulo Guedes e Domingos Sávio -
2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Questão de ordem - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº
2.211/2008 e dos Projetos de Lei nºs 1.233/2007 e 2.267, 2.268 e
2.299/2008; aprovação - Questão de ordem; chamada para a
recomposição de quórum; inexistência de número regimental 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 - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini
- Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira
- Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.689/2008
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Esportiva

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

Assistencial Esportiva Peneirinha, com sede no Município de Cambuí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Assistencial Esportiva Peneirinha é

entidade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo
indeterminado, que desenvolve importante trabalho com fins
assistenciais, esportivos e sociais. A entidade está em funcionamento
há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de
reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, conto com o apoio de nossos pares à
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aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.690/2008
Dispõe sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso a ter

acompanhante nas unidades de saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As unidades de saúde do Estado de Minas Gerais ficam

obrigadas a afixar, em local visível ao público em geral, aviso sobre o
direito do idoso a ter acompanhante por ocasião da internação ou
observação, com os seguintes dizeres: “Ao idoso internado ou em
observação é assegurado o direito a acompanhante em condições
adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o
critério médico.”.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
Orçamento vigente e suplementadas, se necessário.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: A necessidade de aprimorar o atendimento aos idosos

e fazê-lo de acordo com a lei é prioridade em todas as áreas da
sociedade.

A Constituição Federal prevê, no art. 230, que “a família, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.

Ressalta-se o dever do Estado de editar leis e realizar políticas
públicas visando à satisfação das necessidades básicas da população
idosa, assim como o dever da sociedade de efetivar tais políticas.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 2003) foi editado visando
garantir existência mais digna às pessoas acima de 60 anos,
reconhecendo suas necessidades peculiares. Para tanto, traz
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dispositivos de proteção aos seus direitos fundamentais. Porém, essa
lei encontra dificuldades para efetivação.

Muito embora esteja garantido no art. 16 do Estatuto do Idoso o
direito de ter acompanhante em tempo integral nos casos de
internação ou observação em estabelecimentos de saúde, esse direito
não vem sendo exercido. Reza o art. 16: “Ao idoso internado ou em
observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão
de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua
permanência em tempo integral, segundo o critério médico”.

O desconhecimento por parte dos destinatários e a rotina dos
órgãos de saúde, que impede seus profissionais de informar aos
pacientes idosos, podem ser fatores que expliquem a não-efetivação
de tal prerrogativa.

O conhecimento das normas sobre a velhice é de extrema
importância para a disseminação de uma nova mentalidade, destinada
a valorizar essa fase da vida, com o respeito aos seus direitos e
garantias.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.691/2008
Declara de utilidade pública o Comercial Esporte Clube.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Comercial Esporte

Clube, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Comercial Esporte Clube, em funcionamento desde

28/9/36, com sede no Município de Campo Belo, é uma sociedade
civil, com personalidade jurídica distinta de seus associados, com
tempo de duração indeterminado.

A entidade tem por finalidade desenvolver a educação física em
todas as suas modalidades, além de promover reuniões e diversões
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de caráter esportivo, cívico, estético, social e educativo em geral.
Pretende-se com este projeto assegurar à entidade melhores

condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais.
Tendo em vista que a instituição atende os requisitos constantes na
Lei n° 12.972, de 27/7/98, contamos 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.692/2008
Dá a denominação de René Barbosa Canabrava à sede da Força-

Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais, com sede no
Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1º - Fica denominada René Barbosa Canabrava a sede da

Força-Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2º - A Força-Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais
está localizada na Rodovia MGT 259, Km 1, no Bairro Santa Rita, no
Município de Curvelo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2008.
Doutor Viana
Justificação: Nada mais justo que denominar os próprios públicos

estaduais com o nome de personalidades importantes, que fazem, de
algum modo, parte da história de uma determinada comunidade. René
Barbosa Canabrava, nascido em 8/7/26, na cidade de Curvelo, no
centro do Estado de Minas Gerais, era filho de Antônio Barbosa
Canabrava e de Dª. Odete Moreira Canabrava, sendo seus irmãos
Dalton, Antônio Alberto, Luzia e Carlos Eduardo.

René Barbosa Canabrava nasceu em uma família tradicional. Seu
pai foi um antigo comerciante e fundou a primeira tipografia da região
central de Minas e, com a ajuda de seu filho René, criou a família e
formou seus outros filhos: Dalton Moreira Canabrava, médico,
Deputado Estadual, Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, Governador do Estado, Deputado Federal Constituinte;
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Antônio Alberto Moreira Canabrava, engenheiro, Presidente do DER e
DNER; Luzia, professora na Mendes Junior Internacional; e Carlos
Eduardo, engenheiro já falecido.

René Canabrava, dono da Tipografia e Livraria Minerva, além de
incentivar a leitura e levar o conhecimento, foi um grande lutador pela
democracia e pela liberdade. Foi fundador do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB - que posteriormente transformou-se no Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB. Sempre que possível
René Canabrava se reunia com amigos e palestrava sobre
democracia, principalmente durante o período obscuro da ditadura
militar.

Além de comerciante, foi pecuarista nos Municípios de Buenópolis,
Augusto de Lima e Lassance. Foi um lutador e um exemplo ativo na
política mineira e, em especial, um fervoroso cabo eleitoral de seu
irmão Dalton. René Canabrava faleceu em Curvelo no dia 10/11/2000
e deixou uma lacuna no PMDB, pois sempre se gabou de ser “um
homem de partido”.

A denominação é uma justa homenagem a ser deferida ao grande
homem por seu envolvimento político durante a sua vida, que
contribuiu especialmente para o desenvolvimento do Município,
principalmente enfocando ações no setor de serviços básicos das
áreas de educação, saúde e saneamento. Foi um grande lutador
bastante querido em sua comunidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.693/2008
Dispõe sobre normas básicas a serem seguidas por empresas

reparadoras de veículos e seus acessórios no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei estabelece normas básicas a sere m seguidas pelos

proprietários e responsáveis por empresas reparadoras de veículos e
seus acessórios que prestam serviços de manutenção, conserto ou
substituição de peças em veículos automotores leves, novos ou
usados, no território do Estado de Minas Gerais.
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Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se empresas
reparadoras de veículos e seus acessórios qualquer estabelecimento
comercial que proceda a conserto ou substituição de autopeças nos
sistemas de alimentação, climatização, direção, elétrico, eletrônico, de
exaustão, iluminação, freio, motor, pneus e rodas, sinalização,
suspensão e eixos, transmissão e mecânica em geral de veículos
automotores.

Art. 3° - Os estabelecimentos de que trata o artigo  anterior, para sua
operação e funcionamento, sempre visando à preservação dos
direitos do consumidor e para os efeitos de responsabilidade civil e
criminal, deverão:

I - ter em seu quadro societário profissional formado na área de
reparação de veículos automotores, ou ser o titular da empresa, no
caso de empresa individual, formado na respectiva profissão, que
atenda aos requisitos de norma técnica de capacitação expedida pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas e, esta não existindo, por
meio de treinamento de 400 (quatrocentas) horas ou 40 (quarenta)
horas quando comprovar dois anos de experiência na atividade;

II - manter um ou mais profissionais que atendam aos requisitos de
norma técnica de capacitação expedida pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas e, esta não existindo, ser certificado
profissionalmente por competência, por meio de treinamento de 400
(quatrocentas) horas em cada sistema cujo serviço seja
disponibilizado pela empresa de reparação de veículos ou 40
(quarenta) horas quando comprovar dois anos de experiência na
atividade.

Parágrafo único - Todos os serviços realizados nos veículos
automotores deverão atender às normas técnicas publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - na área de
serviços automotivos, bem como observar as especificações técnicas
estabelecidas pelos fabricantes de autopeças.

Art. 4° - Os estabelecimentos que utilizarem equipa mentos de
medição das emissões veiculares, assim como os ligados diretamente
à segurança veicular, conforme NBR-ABNT 14.624, deverão atender,
caso exista, a exigência de comprovação de homologação junto ao
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -
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Inmetro.
Art. 5° - Os estabelecimentos de que trata esta lei  deverão manter,

obrigatoriamente, em seu interior e em local visível ao consumidor:
I - certificado de conclusão de treinamento de conhecimento geral

dos sistemas dos veículos automotores, com o nome do profissional
formado na respectiva profissão, nos sistemas citados no art. 2º,
expedido por instituição de ensino reconhecida oficialmente pelo MEC
na área automotiva;

II - atestado de legalidade sindical e certificado atestando o
cumprimento dos dispositivos desta lei, emitido por sindicato
representativo da categoria empresarial no Estado de Minas Gerais,
com a participação efetiva deste, nas emissões ou nas renovações de
alvarás.

Parágrafo único - O órgão estadual competente a que se refere o
inciso II deste artigo manterá o necessário registro, coordenará o
treinamento de fiscalização, junto ao poder público, dos
estabelecimentos empresariais de que trata esta lei, assim como
prestará serviço de mediação entre o consumidor e a empresa.

Art. 6° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator,
sem prejuízo das responsabilidades penais, cíveis e administrativas
cabíveis, às seguintes sanções:

I - na hipótese de violação do inciso I do art. 5°:  suspensão do alvará
de funcionamento, por prazo determinado, permitindo-se à empresa
sanar a deficiência;

II - na hipótese de violação do inciso II do art. 5°: cassação do alvará
de funcionamento, até que seja atendido o disposto no inciso II do art.
5º;

III - na hipótese de reincidência: aplicação em dobro das sanções
administrativas deste artigo.

Art. 7° - São competentes para elaborar os autos da  infração, para
imposição das sanções administrativas, de acordo com o disposto
nesta lei, a administração pública estadual e a municipal, respeitada a
competência, nos termos em que dispuser o regulamento desta lei e
após treinamento citado no parágrafo único do art. 5º.

Parágrafo único - O Estado poderá firmar convênios com os
Municípios, com vistas a que agentes municipais credenciados, em
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especial com órgãos integrantes da administração pública, exerçam a
competência estabelecida neste artigo.

Art. 8° - As empresas reparadoras de veículos e seu s acessórios
terão prazo de um ano para se adequarem aos dispositivos desta lei,
após o que ficarão sujeitas às penalidades nela previstas.

Parágrafo único - Ficam obrigadas a enquadrar-se na legislação as
empresas reparadoras de veículos a serem constituídas.

Art. 9º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento vigente.

Art. 10 - O Poder Executivo, após ouvidas as entidades
representativas da categoria, regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2008.
Doutor Viana
Justificação: O Estado de Minas Gerais possui uma das maiores

frotas de veículos automotores do País, provocando impacto nas vias
públicas de seus 853 Municípios, tornando inevitáveis estudos de
engenharia de tráfego para a fluidez do trânsito.

Por outro lado, sem adentrarmos na comparação de grau de
importância, entre ambas as situações, mas sim na questão de
melhoria da qualidade do ar e de diminuição dos acidentes, a
reparação de veículos tem papel crucial nessas circunstâncias e deve
atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT -, assim com às especificações dos fabricantes, quando da
realização da manutenção, seja preventiva ou corretiva, possibilitando
aumentar a segurança, saúde e tranqüilidade dos consumidores,
motoristas e pedestres.

Certamente tal medida contribuirá para evitar que panes decorrentes
da falta de observação dessas normas resultem no aumento do
número de acidentes graves.

Aliás, registre-se que, segundo companhias de engenharia de
tráfego, o número de vítimas que perderam a vida supera o número de
ocorrências de acidentes.

Foi-se o tempo em que as atividades de mecânica preventiva ou
corretiva poderiam ser amadoras ou artesanais, ou mesmo de baixa
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tecnologia, como ocorria antes de 1990.
De fato, depois da abertura do mercado brasileiro, esse tipo de

atividade ganhou grande impulso tecnológico, no que se refere a
equipamentos, ao volume de novos componentes e à variedade de
informações, tornando-a efetivamente um negócio de grande
responsabilidade. Portanto, é de fundamental importância sua
adequação aos novos tempos, para evitar a entrada no mercado de
empresas despreparadas, resultando em atendimentos duvidosos ao
consumidor, além de colocar em risco a vida de milhares de pessoas.

Minas Gerais deve zelar pelo aumento da confiabilidade das
manutenções realizadas em veículos, transmitindo aos consumidores
clareza e oferecendo opções seguras quando da escolha de uma
oficina mecânica ou similar.

Destaca-se, entre os direitos e as garantias fundamentais previstos
na Constituição Federal, o direito à vida, à segurança e à propriedade,
de forma que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do
consumidor (art. 5°, inciso XXXII, CF).

Não sem razão, o legislador federal, com muita propriedade, fixou
nos arts. 66 e 70 da Lei n° 8.078, de 11/9/90, que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor, que fazer afirmação falsa ou enganosa, ou
omitir informação relevante sobre a natureza, característica,
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço
ou garantia de produtos ou serviços é delito que sujeita o infrator a
detenção de três meses a um ano e multa. Além disso, fica sujeito à
mesma pena aquele que empregar, na reparação de produtos, peças
ou componentes de reposição usados, sem autorização do
consumidor.

Por fim, considerando que prevenir riscos coletivos, decorrentes de
acidentes de origem tecnológica, também se constitui em obrigação
do Estado, no âmbito das ações de proteção civil, é que apelamos aos
nobres pares para o imprescindível apoio à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.694/2008
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Dá a denominação de Melchsedech de Oliveira Netto (Melquinho) a
estrada que liga o Município de Ibiraci ao Município de Claraval.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Melchsedech de Oliveira Netto

(Melquinho) a estrada que liga o Município de Ibiraci ao Município de
Claraval.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Melchsedech de Oliveira Netto (Melquinho) nasceu em 29/12/53, na
cidade de Ibiraci, na Rua Waldomiro Magalhães, 63, filho de Benedito
de Oliveira Costa e Júlia Machado Costa.

Em Ibiraci viveu grande parte de sua vida. Casou-se em 28/12/74
com Ângela Machado de Oliveira, com quem teve quatro filhos: Vivian
Machado de Oliveira, Michel Machado de Oliveira, Shirley Machado
de Oliveira e Pierre Machado de Oliveira. Formou-se em Direito, na
Faculdade de Direito de Franca, em 1981. Dono de grande cultura,
sempre foi muito ligado às artes. Adorava pintar quadros e tocar
saxofone. Trabalhou como Oficial de Justiça e foi aprovado em
concurso público para Delegado de Polícia, sendo nomeado para
Rondônia, mas, após concluir a academia, preferiu não assumir o
cargo e retornou para Ibiraci. Trabalhou como comerciante, sendo
proprietário da Casa Oliveira Costa, localizada na Praça do Rosário,
no mesmo prédio em que nasceu. Foi fundador do PSDB em Ibiraci e
sempre procurou participar das decisões políticas da cidade. De 1993
a 1996, foi Diretor do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal.
Sua atuação à frente do Departamento foi marcada pela eficiência,
principalmente no que tange à conservação das estradas rurais, entre
elas a que liga Ibiraci à cidade de Claraval. Sempre prudente, mas
incansável, ganhou o respeito de seus colegas de trabalho. Seu modo
de agir fez com que servisse de paradigma para os Diretores que o
sucederam. Sempre foi muito querido por toda a população. Seu



592

círculo de amizades se estendia a todas as classes sociais. E mesmo
seus adversários políticos reconheciam seu caráter e contavam com
seu companheirismo. Chegou a ser indicado pelo partido para
concorrer ao cargo de Prefeito Municipal, mas preferiu dar sua
contribuição à cidade de outra forma. Seu falecimento em 13/3/2002,
aos 49 anos, deixou uma grande lacuna. Seu nome desperta até hoje
em toda a população local boas lembranças e admiração por seu
exemplo de vida.

É justa e oportuna a homenagem pública que se pretende prestar-
lhe.

Pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem público
que foi, conclamamos aos nobres pares deste Parlamento a aprovar
esta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.807/2008, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Hospital das Clínicas da
UFMG pelos 80 anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.808/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Banda de Música União dos
Artistas pelos 100 anos de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.809/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Núcleo de Estudos sobre
Desenvolvimento Regional - Neder -, da Universidade Vale do Rio
Doce - Univale -, pelo excelente trabalho de pesquisa que vem
desenvolvendo sobre o tema "Migração".

Nº 2.810/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Divisão de Assistência
Judiciária da UFMG pela passagem dos 50 anos de sua fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.811/2008, da Comissão de Constituição e Justiça, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a OAB-MG pelo
transcurso da Semana do Advogado e por sua iniciativa de criar um
tribunal regional para atender Minas Gerais. (- À Comissão do
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Trabalho.)
Nº 2.812/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado à Corregedoria do Ministério Público Estadual
pedido de providência quanto às denúncias apresentadas pela Sra.
Jussara Aparecida Emiliano contra a Sra. Jaqueline Ferreira Moises,
Promotora de Justiça da 13ª Promotoria de Direitos Humanos. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.813/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à TV Minas pedido de providência para a
divulgação sistemática do vídeo institucional que apresenta os
serviços prestados pela Associação Unificada de Recuperação e
Apoio - Aura. (- À Comissão de Transporte.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Transporte e de Saúde e do Deputado Sávio Souza
Cruz.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Delvito Alves.

O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, membros da Mesa,
Deputadas e Deputados, servidores da Casa. Saúdo, inicialmente,
meu companheiro, amigo e empresário da minha cidade de Unaí,
José Wilson Tavares da Silva, presente na galeria.

Ocupo esta tribuna para fazer um rápido comentário a respeito de
um artigo que recebi ontem, 19 de agosto, por “e-mail”, de autoria do
Sr. Gílson Caroni Filho, professor de Sociologia das Faculdades
Integradas Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, colunista da revista “Carta
Maior” e colaborador do programa “Observatório da Imprensa”,
intitulado “Quem confia em Aécio Neves?”. No artigo, o colunista tece
críticas ao Governador de Minas Gerais, sintetizando seu pensamento
na conclusão de que não existe diferença entre Aécio Neves,
chamado de construtor de pontes, e a política neoliberal da chamada
cúpula tucana. Não fosse o acentuado viés ideológico – diria até,
partidário – do artigo, poderia reconhecer nele uma leitura imparcial de
um intelectual genuinamente preocupado com os rumos da política
nacional. Entretanto, por mais que me tenha esforçado para extrair do
artigo esse caráter, nele vi tão-somente a crítica gratuita – bem
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articulada, diga-se de passagem – contra uma das mais promissoras
lideranças políticas surgidas no País nos últimos anos. O articulista
concentra todo o seu esforço no propósito de rotular o Governador
Aécio Neves, comparando-o - pejorativamente, diga-se - a outras
lideranças nacionais, especialmente do PSDB. O artigo, naquilo que
pretende ter de substantivo, retoma a boa e velha dicotomia entre
esquerda e direita, entre o Estado neoliberal e o Estado social,
colocando Aécio Neves como proeminente liderança do primeiro e o
Presidente Lula como paradigma do segundo, já que o Governador
mineiro, na visão do colunista, privilegia as reformas tributária,
previdenciária e trabalhista, ao passo que o governo federal,
conduzido pelo PT, está empenhado nas chamadas reformas sociais,
especialmente na agrária e nas de habitação, educação e
saneamento básico. No texto, de uma maneira que considero
lamentável e infeliz, o autor cita a Vereadora à Câmara de Belo
Horizonte Neila Batista, que, em artigo de sua autoria, teria sugerido
um conivente silêncio da Assembléia Legislativa em relação ao projeto
político do Governador. É preciso, no entanto, colocar as coisas em
seus devidos lugares. Com o merecido e devido respeito ao
pensamento da ilustre Vereadora, a sua manifestação nada mais é
que uma crítica ácida de uma militante do PT, cujo discurso, salvo
raras e bem-vindas exceções, é naturalmente maniqueísta e
incompatível com a evolução do pensamento político contemporâneo.
É uma concepção simplória, devemos convir, essa de que a esquerda
representa o bem e a direita representa o mal. Modernamente, a
discussão sobre o papel ou o tamanho do Estado não pode estar
focada meramente nessa divergência de cunho filosófico ou
ideológico, isto porque já não há no seio da sociedade essa distinção
tão clara entre esquerda e direita, tal qual a contida no referido artigo.
No plano político, é perfeitamente admissível a convivência entre
idéias de esquerda e de direita, desde que convergentes com a
finalidade maior do Estado, que é fundamentalmente a de garantir a
justiça e a paz social. Retomando a linha de raciocínio, ao contrário da
citação da Vereadora, na verdade a Assembléia de Minas não está
calada diante de uma possível posição majoritária do Governador
Aécio Neves, isto porque em Minas estamos superando a fase
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romântica da política, cujo pilar se assenta em diferenças ideológicas,
substituindo-a por uma política de resultados, objetiva e pragmática.
Entre nós já não cabe discutir o papel do Estado a partir de
preconcepções, de forma estreita e a partir de um raciocínio
exclusivamente ideológico. É preciso ter em conta o caráter
heterogêneo de nossa sociedade e os diversos e legítimos interesses
em jogo, respeitando-se as forças políticas e o seu papel relativo no
cenário estadual. Talvez essa seja a razão pela qual o Governador
Aécio Neves incomoda tanto, até ao próprio colunista. Líder nato que
é, consegue transitar com igual desenvoltura entre políticos de
esquerda e de direita, entre os diversos espectros da política nacional,
adotando um discurso conciliador que não pode ser confundido com
omissão. Aécio Neves não é um homem refratário às questões
sociais. Muito pelo contrário. Em Minas Gerais, nos últimos cinco
anos, todos os indicadores sociais apresentaram considerável avanço,
fruto de uma política conduzida com responsabilidade. Nas Alterosas,
ao contrário do que afirma o proeminente colunista, as reformas
estruturais e gerenciais do Estado não foram feitas voltadas para si
mesmas: foram adotadas para que todos os mineiros pudessem
desfrutar de um período consistente e sustentável de desenvolvimento
econômico e social. A Assembléia de Minas não está calada. Muito ao
contrário, soube muito bem interpretar os anseios populares e
emprestou o seu irrestrito apoio não à pessoa do Governador Aécio
Neves, mas a um projeto político que visa tornar Minas Gerais um
Estado desenvolvido econômica e socialmente, tendo como principal
fundamento a verticalidade do homem. Aqueles que consideram a
Assembléia de Minas inoperante e omissa pouco conhecem de Minas
e de suas lideranças. Os mineiros são pragmáticos e historicamente
adeptos do diálogo e da conciliação. Contudo, não dialogamos com
espírito rasteiro, mas de forma altiva e objetiva. As conversas em
Minas Gerais visam sempre atingir um resultado. Não podemos dar-
nos ao luxo de perder tempo com discussões meramente ideológicas.

A Assembléia de Minas não está silenciosa. Como instituição, não
foi atingida por um suposto projeto de “marketing” pessoal do
Governador, como sugerido no artigo. Apenas cumpre o seu papel
divergindo quando há necessidade de divergir, sugerindo quando a
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sugestão se impõe, mas trabalhando em prol dos interesses maiores
dos mineiros. É equivocado imaginar a Assembléia Legislativa como
arena natural de conflito ou de confronto com os demais Poderes do
Estado. Este não é, a rigor, o papel do Legislativo, embora o
Parlamento responda sempre quando as suas prerrogativas e os
direitos e garantias individuais estejam sendo ameaçados por outro
Poder ou autoridade. Não estamos aqui, Deputadas e Deputados de
todas as correntes e matizes políticas, como soldados preparados
para o combate. É por demais singelo o raciocínio de que devemos
sempre comportar-nos como adversários. O fato de representarmos
os diversos estratos sociais e de existirem naturalmente conflitos de
interesses no âmbito da sociedade não induzem necessariamente a
uma atitude beligerante no Plenário da Assembléia. As críticas
dirigidas ao Governador Aécio Neves são naturais e já eram
esperadas. Num momento da nossa história política em que existem
escassos recursos humanos, proliferam homens públicos de duvidosa
formação moral e ética e, infelizmente, existem Estados da Federação
convivendo com governos paralelos, dominados por organizações
criminosas, não raro com a conivência de algumas autoridades
públicas e o silêncio de alguns intelectuais, Minas Gerais tem o
privilégio de apresentar ao povo brasileiro um nome à altura de suas
tradições políticas, com visão contemporânea do mundo, desprovido
de radicalismo político ou ideológico e preparado, se for o caso, para
colaborar com o País.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado Delvito
Alves, inicialmente gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo brilhante
pronunciamento, pela linha de raciocínio extremamente organizada,
lúcida e que traz uma grande contribuição a este Parlamento e
reflexão sobre o momento político do nosso país. Não é a primeira
crítica ao Governador Aécio Neves sem um embasamento pontual,
até porque o governo Aécio Neves tem se destacado como exemplo
não apenas em Minas, mas no Brasil e até no mundo. Mas, quando
vem uma crítica à figura do Governador sem se fundamentar em
qualquer parâmetro das ações do governo, começo a percebê-la
como um desagravo a Minas Gerais, porque Minas apresenta ao
Brasil, hoje, o nome de um estadista, e isso começa a incomodar
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algumas pessoas. Essa atitude não é um desrespeito ou um
desagravo ao Governador Aécio Neves pela falta de fundamento na
crítica. Uma crítica fundamentada, apontando uma determinada ação
de governo equivocada, é extremamente benéfica e louvável.
Precisamos sempre e cada vez mais de respeitar a Oposição, que é
legítima e, até mais do que isso, necessária. Todavia, essa crítica
vazia tentando ironizar e desfazer dessa competência de ser
conciliador como o Governador tem procurado ser aponta para outros
caminhos. Entendo-a como um desagravo e desrespeito a Minas, que
põe o nome de um estadista para o Brasil.

Portanto, parabenizo V. Exa. por apresentar um pronunciamento tão
lúcido e apropriado não apenas em defesa do Governador Aécio
Neves, mas também da honra de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Delvito Alves - Deputado Domingos Sávio, acredito que
a maioria dos Deputados recebeu esse “e-mail”. Todavia, mesmo
assim, farei questão de repassá-lo a todos os Deputados para que
dele tenham conhecimento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Delvito Alves. Quero parabenizá-lo pela sua lucidez de
trazer essa matéria à tribuna nesta tarde. Particularmente, não
conheço o articulista, tampouco conheci a matéria. V. Exa. usa a
tribuna desta Casa agora para nos trazer essa notícia, que, sem
dúvida nenhuma, tem de ser repelida com veemência. Quero
associar-me também, ratificando o seu pronunciamento em repúdio às
manifestações referentes ao estadista, ao Governador Aécio Neves
feitas graciosamente pelo articulista. Quero dizer a V. Exa. que Minas
hoje tem sido um Estado premiado por todas as suas formas e
condições de governabilidade: a uma, pela austeridade, decência,
retidão, transparência e, principalmente, pela forma de fazer política
como o nosso Governador; a duas, pela condição da ética e da
moralidade pública que o nosso Governador implantou em Minas,
servindo de exemplo para o Brasil. Tanto é verdade que vários
Governadores têm vindo aqui, assim como Secretários de Estado,
para participar do governo de Minas, buscando saber e conhecer o
choque de gestão liderado pelo nosso Governador juntamente com o
nosso Vice-Governador Antonio Anastasia. Estamos vivendo um
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momento ímpar para o Estado; certamente o articulista se sente
ofendido com o exemplo que Aécio Neves dá ao Brasil - aliás, sem
dúvida nenhuma, tem dado a todos os brasileiros. Precisamos fazer o
mesmo repúdio de V. Exa. Sugiro ainda mais. Neste momento em que
V. Exa. realiza a sua fala, faremos por escrito uma nota, um voto de
repúdio a esse articulista para que venha a Minas e conheça o nosso
Estado, o que tem sido implantado e desenvolvido nas mais variadas
condições do Estado, enfim, em todos os setores, como segurança,
habitação, saúde, transporte. Quero ser um dos subscritores. Gostaria
de ratificar e sugerir um voto de repúdio ao articulista, que procura
denegrir e ofender a honorabilidade, a dignidade e a honra do nosso
Governador Aécio Neves. Certamente esse requerimento será
aprovado por esta Casa, por todos os parlamentares,
independentemente de cor partidária. Convidaremos o articulista a
conhecer Minas a fim de que escreva quem é Aécio Neves. Assim
saberá certamente como Minas vive bem e representa hoje o melhor
Estado para se viver. Parabéns.

O Deputado Delvito Alves - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, obrigado
pelas brilhantes ponderações. Gostaria de dizer-lhe que elas só
vieram fortalecer cada vez mais o nosso pronunciamento.

Sr. Presidente, para finalizar, assim, com humildade, reconhecendo
o estofo intelectual e moral do articulista, peço vênia para discordar de
suas posições, considerando o direito inalienável de liberdade de
expressão, reafirmando que, na condição de Deputado, estamos
apoiando não a pessoa de Aécio Neves, mas a autoridade
personificada do Governador, sem abrir mão de discutir, aprimorar e
contribuir para a implantação e a execução de políticas públicas que
objetivem melhorar as condições de vida dos mineiros. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados. Serei breve nesta tarde, Sr. Presidente. Não havia
planejado usar esta tribuna nesta tarde, em virtude das restrições
impostas pela legislação eleitoral, mas ocorreu um fato na noite de
ontem, Sr. Presidente, e não poderia calar-me diante dele. Quando
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chegava à casa dos meus pais ontem à noite, por volta das 21 horas,
muito próximo à porta de entrada havia uma correspondência
endereçada a meu pai. Peguei-a e a levei ao seu conhecimento.
Abrimo-la, e, para nossa surpresa, Deputados Domingos Sávio, Célio
Moreira, ela tinha um teor de ameaça. Lerei parte dessa carta porque
acredito ser uma obrigação não só do parlamentar, mas também do
filho de um Presidente que, apesar de todas as dificuldades, vem
dedicando a sua vida exclusivamente a fazer do Atlético um clube
melhor e mais forte.

Lerei trechos da carta endereçada a Luiz Otávio Mota Valadares. O
covarde que a escreveu diz o seguinte: “Eu acredito que, quando você
aceitou assumir a Presidência do Clube Atlético Mineiro, as suas
intenções eram as melhores. Porém, você parece ter sido corrompido
e hoje faz a mesma coisa que condenava no início. Está na hora de
você renunciar pelo bem do Clube Atlético Mineiro e da sua própria
família. Há algumas semanas estou vigiando sua casa durante todo o
dia. Sei dos seus horários, da sua esposa Vânia, dos seus filhos...
Não sou um amador. Estudei todos os passos da sua família e agora
estou-lhe dando um recado: você tem até sexta-feira, dia 22/8/2008,
para renunciar ao cargo de Presidente do Clube Atlético Mineiro ou
começarei a machucar as pessoas de quem você mais gosta. Além
disso, se você não renunciar, diga ao seu filho Gustavo Valadares
para desistir da campanha a Prefeito de Belo Horizonte, pois irei
espalhar cartas por toda a cidade denegrindo a sua imagem. Ziza,
desta vez não é brincadeira. Não pague para ver. Você tem até sexta-
feira para renunciar ao cargo de Presidente do Clube Atlético Mineiro.
Caso você não entenda este recado e decida seguir em frente, você
conhecerá o que é viver um inferno. Até sexta-feira. Torcida
atleticana”.

Durante a campanha, Sr. Presidente, não voltarei à tribuna por
respeitar as restrições impostas pela legislação eleitoral, mas, num
momento como este, sinto-me na obrigação de filho e de
representante do povo mineiro de vir aqui. Primeiramente, para cobrar
das autoridades competentes a imediata busca a fim de sabermos
quem foi o covarde que escreveu esta carta e deixou na porta da casa
dos meus pais. O Clube Atlético Mineiro já tomou as providências.
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Hoje pela manhã, meu pai deu conhecimento disso ao Governador em
exercício, ao Secretário de Defesa Social e ao Procurador-Geral de
Justiça.

Agora nos resta aguardar. Como parlamentar desta Casa, faço coro
com o Clube Atlético Mineiro nas manifestações de total repúdio a
esse ato de covardia. Uma pessoa que escreve uma carta e não tem a
coragem de assiná-la é, no mínimo, covarde.

Mas, mais do que isso, sinto-me na obrigação de fazer alguns
esclarecimentos. Como parlamentar e como candidato nesse um mês
e meio de campanha, por algumas vezes tenho sido questionado
sobre minha ligação com o Atlético. Antes de conceder aparte ao
Deputado Domingos Sávio, quero deixar a situação bem clara e faço
aqui um desafio a quem quer que seja. Já era Deputado quando meu
pai foi convidado a assumir a Diretoria de Futebol do Atlético; já era
Deputado quando ele foi convidado a disputar a eleição para
Presidente do Atlético, a qual foi vitoriosa e bem-sucedida. Nunca
misturei futebol e política. Fui ao clube, nesses três anos em que meu
pai participa da administração - antes como Diretor e agora como
Presidente -, por três vezes: em duas delas, fui tratar de questões
pessoais, e o tirei de sua sala para termos uma conversa, por dois
minutos, de pé, na ante-sala da sede de Lourdes; outra vez, por
curiosidade, como atleticano que sou, fui conhecer as estruturas do
centro de treinamento do Atlético. Jamais assisti a um jogo ou fui ao
vestiário com o Presidente do Clube, nem mesmo assisti a jogo com
ele nas cabines de rádio a que o Atlético tem direito para sua diretoria
durante seus jogos no Mineirão. Jamais assisti a um jogo ao lado do
Presidente. Vou ao estádio como torcedor, não fico na tribuna de
honra, onde é permitida a presença de parlamentares e jornalistas.
Dirijo-me sempre ao mesmo lugar: nas arquibancadas, na cadeira
especial, em cima do bar 34. Sempre assisti aos jogos dali e
continuarei assistindo. Não me furtarei ao enfrentamento de uma meia
dúzia de covardes que se prestam a fazer esse tipo de serviço. A
família reconhece - e, como filho, tenho a obrigação de dizer isso da
tribuna - e apóia integralmente a gestão de meu pai à frente do Clube
Atlético Mineiro. Se não estamos alcançando os objetivos que todos
queríamos, principalmente neste ano do centenário, isso se deve a
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razões diversas, jamais a má-vontade ou incompetência do Presidente
e da diretoria. Venho aqui hoje para deixar claro que tenho orgulho de
ser filho de quem sou. Tenho um amor incondicional por meu pai.
Respeito-o, procuro trilhar minha vida pública como ele e não
aceitarei, em momento algum, que um covarde use esse tipo de
ameaça para tentar tirá-lo de um lugar em que o conselho do Atlético
o colocou.

Deixo aqui meu repúdio e a minha manifestação - não só minha,
mas de toda a minha família -, além do pedido de um parlamentar
desta Casa para que as autoridades competentes tratem a questão de
forma ágil, para podermos rapidamente colocar onde merece essa
pessoa covarde e irresponsável. Não temos medo. Meu pai não tem
medo. Eu não tenho medo. Todos sabem onde trabalho e conhecem
meu endereço. Quero que esse covarde me encontre para falar isso
pessoalmente comigo. Não tenho medo, jamais terei, pois tenho a
consciência tranqüila de que estou dando ao povo mineiro o melhor de
mim, estou tentando representá-lo da melhor forma possível, digna e
responsável. Da mesma forma, meu pai age frente ao Atlético.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado amigo Deputado
Gustavo Valadares, quero aqui expressar minha solidariedade e a de
toda Bancada do PSDB a você, à sua família, ao nosso querido Ziza
Valadares. Quero também dar meu testemunho da sua seriedade, da
sua postura como parlamentar ético, dedicado, correto, leal a seus
princípios e à causa do povo mineiro. De modo especial, quero referir-
me ao nosso querido Ziza Valadares. E aqui falo da figura humana, do
atleta, do homem público. É ele hoje dirigente de um importante clube
de Minas Gerais. Apesar de eu não ser torcedor - e falo isso de forma
bastante tranqüila, como requer a gravidade do momento -, tenho por
Ziza Valadares, não de agora, mas de muito, admiração e respeito, e
continuarei tendo. E isso me faz trazer aqui a minha solidariedade.
Ziza foi um dos fundadores do meu partido, o PSDB, foi um atleta
respeitado e honrou o nome de Minas Gerais em todo o País. Ziza foi
um homem público exemplar, foi um parlamentar que exerceu vários
mandatos em Brasília, e o fez de forma extremamente digna e
competente. Portanto, em que pese a haver, naturalmente, no
ambiente democrático que é o futebol, as divergências, as
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manifestações são absolutamente naturais. Atitude covarde, ou mais
do que isso, atitude criminosa como essa merece o repúdio e uma
atitude firme por parte das autoridades da segurança pública.
Queremos não apenas manifestar nossa solidariedade, mas também
unir-nos a V. Exa. nesse apelo: que uma atitude como essa requeira
das autoridades policiais uma vigília rigorosa. Obviamente, e V. Exa.
já disse, são pessoas dignas, que andam de cabeça erguida, pessoas
honestas, com um passado limpo, com vida ilibada e não têm o que
temer. Mas, naturalmente nós, povo mineiro, temos, sim, o que temer.
Temos de preservar homens valorosos.

Aqui eu falo de Ziza Valadares de maneira absolutamente imparcial.
Trata-se de um homem valoroso, sério, correto, com uma história
exemplar e que, portanto, não pode ser objeto de uma ameaça infame
e criminosa como essa. Tenha a nossa solidariedade, o nosso apoio.
V. Exa. sabe muito bem a admiração que tenho pelo seu trabalho, um
dos mais brilhantes parlamentares desta Casa. Ainda jovem, mas já
com uma história digna de trabalho em defesa do povo mineiro. V.
Exa, de fato, não deve abalar-se com isso, não deve permitir que isso
altere em absolutamente nada os planos e as atitudes de V. Exa., que
são dignas de todo o nosso respeito. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Deputado Domingos Sávio,
agradeço a manifestação de solidariedade.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, como
torcedor, não só eu, como o Presidente do Atlético também, não
estamos satisfeitos com o rumo que o ano do centenário vem
tomando. Se pudéssemos entrar em campo, bater pênalti, receber um
cruzamento, chutar uma bola de fora da área, com certeza a realidade
seria outra. Mas esse não é o nosso papel. Que isso fique aqui bem
claro a essa minoria que, de forma grosseira, vem tentando pressionar
o Presidente do Atlético para que ele renuncie. Isso jamais
acontecerá. Conheço meu pai, sei da sua honra, da sua
responsabilidade e, acima de tudo, da sua coragem para superar
momentos adversos como esse. Fica aqui o recado direto a ele. Ele
tem não só o meu apoio, como o dos meus dois irmãos e o de minha
família.

Ao torcedor atleticano, a oposição, desde que feita de forma
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responsável, deve ser recebida como uma crítica construtiva, e é
assim que a vemos. Temos certeza de que muitos erros foram
cometidos. Eu, como torcedor, os vejo, mas as melhores intenções
estão sendo aplicadas na administração do clube hoje. Falo isso como
filho, não como parlamentar. Não misturo futebol e política. Na minha
campanha não misturarei futebol e política. Na minha campanha, visto
a camisa da minha cidade. É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público aqui presente e todos os mineiros que
acompanham esta reunião pela TV Assembléia, há muito tempo,
venho fazendo da defesa do patrimônio histórico e cultural do Norte de
Minas, especialmente de Matias Cardoso, uma das linhas de atuação
do meu mandato. Conhecemos a importância histórica da nossa
região, não só pelos bens materiais, como a Igreja de Nossa Senhora
da Conceição, mas também pelas diversas manifestações culturais da
nossa gente, que impressiona pela riqueza e pela diversidade. Então
a região merece o reconhecimento e o apoio das autoridades
responsáveis para garantir a preservação dos seus bens.

Amanhã a Comissão de Cultura se reunirá na cidade de Matias
Cardoso. Infelizmente, o que motivou o meu requerimento para esta
audiência pública foi o roubo de três imagens sacras - Santa Maria,
Senhora de Santana e São Miguel -, todas em madeira do século
XVII. Elas compunham o acervo da Igreja de Nossa Senhora da
Conceição e foram registradas e tombadas pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan - desde 19 de
fevereiro. Estamos cientes do valor incalculável dessas imagens. A
Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída provavelmente
entre 1670 e 1673, conforme consta no livro de tombamento do Iphan,
e a sua história se confunde com as origens de Minas Gerais.
Segundo os estudiosos, a Igreja foi erguida pelo filho de Matias
Cardoso, Januário Cardoso de Almeida, que, como o pai, seguiu o
caminho de conquistador e povoador dos sertões mineiros e aqui
fundou o povoado de Morrinhos, que depois levou o nome do seu pai.
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Consta que Januário Cardoso foi sepultado no interior da igreja, como
era usual naquele tempo em se tratando de homens importantes.

Na segunda metade do século XVII, dois grandes movimentos de
ocupação territorial se dirigiram para Minas Gerais - um a partir de
São Paulo e outro a partir do Nordeste do Brasil - e aqui conquistaram
duas grandes áreas cujas personalidades geográficas e históricas se
diferenciam. Uma forma a região do Sul de Minas até São Paulo, e a
outra, uma área muito mais extensa, do Nordeste de Minas Gerais ao
Oeste da Bahia, até o extremo Sul do Piauí. A conquista e a ocupação
das terras do Vale do São Francisco se iniciam, segundo a
historiografia, com as Entradas e Bandeiras. Em Minas, a expedição
Espinosa começa no meio do século XVII e se encerra com a fixação
dos currais de gado de Matias Cardoso. No fim do século XVII,
quando também começa a história da mineração, encerra-se o
processo de conquista do território das tribos indígenas estabelecidas
à margem direita do Alto Médio São Francisco.

Os primeiros relatos escritos no Brasil a respeito do São Francisco
assinalam que este rio sempre foi muito povoado por diversas nações
indígenas. Relatos indicam que, em 1612, expedições já teriam
atingido o Rio Carinhanha. Em menos de um século depois, o Rio São
Francisco já estava descoberto em outra banda e por outro povoado.
Num mapa de 1656, há o registro dos cursos do São Francisco e
afluentes mais importantes, o Rio das Velhas e o Rio Pará, apesar de
as escalas na representação do São Francisco ainda serem muito
imprecisas.

As últimas três décadas do século XVII foram as decisivas no
processo de conquista e ocupação da zona são-franciscana entre a
Barra do Rio das Velhas até o Rio Carinhanha. Entre 1671 e 1694
circulou pelo Vale do São Francisco a bandeira de Matias Cardoso de
Almeida, que, segundo Basílio de Magalhães, estava “destinada a
‘jugular’ os bárbaros (índios)”. A guerra de extermínio dos índios foi
feita em campanhas desde 1651, e a zona de criação de gado, que,
cria-se até então, ficava nas antigas terras das tribos.

A transferência de Matias Cardoso para o arraial que depois passou
a levar o seu nome começou a ser feita antes de 1689, pois nessa
época o lugar contaria com “bastante povoação”. Numa carta do
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Governador-Geral do Brasil há o registro de que a intenção de Matias
Cardoso, por haver trazido muitas famílias para o Rio São Francisco,
inclusive a sua, era fundar uma vila.

Os documentos sobre a atuação de Matias Cardoso na guerra
contra os índios permitem precisar a data da fundação do arraial. O
convite para que Matias Cardoso de Almeida assumisse o posto de
“Mestre-de-Campo e Governador absoluto da guerra dos bárbaros” foi
feito pelo Governador-Geral em 9/12/1688. Portanto, a fundação do
arraial, com certeza, data de anos anteriores a 1688.

Essa povoação passou, em seguida, a ser conhecida pelo nome de
Arraial de Matias Cardoso, e é como tal mencionada em 1704 pelo
informante de Antonil nas Minas, em 1706 pelo Governador-Geral D.
Rodrigo da Costa, e por um autor anônimo em 1706 ou 1707.

Criador de gado, suas fazendas participaram do abastecimento de
gado da região das Minas. Mas, ao que parece, o povoado foi
deslocado de lugar, provavelmente em função de uma cheia no Rio
São Francisco em 1712. A cidade que leva atualmente seu nome foi,
de fato, o arraial do filho de Matias Cardoso, Januário Cardoso de
Almeida, antes conhecida como Arraial dos Morrinhos. Foi Januário
Cardoso quem fez construir a Igreja Monumental de Nossa Senhora
da Conceição, onde foi sepultado.

Acreditamos que é desnecessário comprovar o que todos já sabem:
que a povoação dos sertões mineiros e da região do São Francisco
aconteceu bem antes da região das Minas. Queremos, entretanto, que
esse fato histórico seja conhecido e valorizado por todos em nosso
Estado. Acreditamos que esse reconhecimento é o ponto de partida
para garantirmos uma maior atenção das diversas instâncias
governamentais em relação ao nosso patrimônio, à nossa cultura e a
nossa gente.

A audiência pública que a Comissão de Cultura irá realizar amanhã
em Matias Cardoso é de fundamental importância para resgatarmos a
história da criação do nosso Estado. Partiu de lá, de Matias Cardoso,
por meio de Nunes Viana, na Guerra dos Emboabas, o decreto da
independência de Minas Gerais. É de Matias Cardoso e de Manga o
primeiro Governador de Minas: Nunes Viana. Portanto, resgatar essa
história é garantir para Matias Cardoso e para o Norte de Minas a
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certeza de que Minas Gerais nasceu ali. Se Matias Cardoso não pode
ser, de fato, a primeira Capital de Minas Gerais, hoje reconhecida
como a cidade de Mariana, que seja reconhecida, pelo menos, como a
primeira Capital das Gerais. O próprio nome já diz: Minas Gerais.
Somos dois Estados em um só. Reivindicamos, pois, aqui o título de
Capital das Gerais para a cidade de Matias Cardoso. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. e Sras.
Deputadas, pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia e
aqui na Casa do povo mineiro, queria, inicialmente, fazer referência a
um evento a que tive oportunidade de estar presente nesta semana,
representando nossa Assembléia, ao lado do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Refiro-me a um evento extremamente importante para a
cafeicultura mineira, para os produtores de café e para toda a cadeia
produtiva.  Tivemos  o  lançamento, na Universidade Federal de
Lavras - Ufla -, de um projeto do governo do Estado em parceria com
essa Universidade e com outras instituições fundamentais. Esse
projeto, que foi desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia,
em parceria com a Secretaria de Agricultura, trata da criação do pólo
de excelência do café.

Esse pólo está sendo concebido como instrumento de política
pública para fortalecer, para promover, para dar as condições
competitivas adequadas e para valorizar essa atividade que é
extremamente importante não só para a economia de Minas, mas
também para milhares, ou melhor, para milhões de mineiros. A
cafeicultura é a maior empregadora da atividade rural em Minas
Gerais. O café, entre os produtos agrícolas, é um dos maiores pilares
de nossa economia, considerando-se a exportação de Minas e do
Brasil. O Brasil responde por cerca de 50% de toda produção de café
mundial, e Minas Gerais, por sua vez, responde por cerca de 50% da
produção de café do Brasil. Nosso Estado, portanto, é âncora, é o
maior produtor de café deste país.

Apesar da quantidade desse produto em nosso Estado, temos
sofrido cada dia mais, em razão das dificuldades competitivas de um
mercado cada vez mais exigente em relação à qualidade do produto.
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Mais que isso: temos sofrido, às vezes, pelo fato de o setor não estar
devidamente organizado para demonstrar a todos que podemos
produzir e produzimos um bom café.

Obviamente, enfrentamos dificuldades com o custo da produção.
Esse pólo de excelência tem o objetivo de agregar uma série de
fatores que possam resultar em melhor produção e em maior
valorização do nosso produto. São necessárias novas tecnologias,
diminuição de custos, eficiência produtiva e boa imagem do nosso
produto. É preciso fazer, como o próprio nome já diz, com que Minas
Gerais seja um pólo de excelência, que neste Estado exista o que há
de melhor em tecnologia, em estudo, em desenvolvimento científico,
em pesquisa e, obviamente, em resultados, com uma cafeicultura
forte, competitiva e que dê resultados ao produtor. Esse o grande
desafio.

Estava conosco o nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
presidiu, com muita competência, nesta Casa a Comissão Especial da
Cafeicultura, da qual tive a honra de participar em diversas
oportunidades. Naquela ocasião, essa Comissão já propunha que o
Estado de Minas criasse um pólo de excelência do café. Seguindo
essa sugestão, a Secretaria de Estado, implementando decisão do
nosso Governador Aécio Neves, fez os investimentos necessários.
Reuniu os profissionais, os técnicos e os pesquisadores, numa
parceria positiva com a Ufla, a fim de termos, na prática, um centro de
excelência, com pesquisa e desenvolvimento de um plano de
negócios. Assim, poderemos verificar qual será a melhor estratégia
para produzirmos o melhor café com o menor custo, obtendo, dessa
forma, o melhor resultado para o produtor e dando visibilidade ao
setor. O Secretário Alberto Portugal fez um brilhante trabalho
liderando sua equipe a fim de que, quando se pensar em café na
África, na América Latina, enfim, no âmbito mundial, as pessoas
possam dizer: “Vamos ao Sul de Minas, a Lavras, lugar que reúne os
melhores conhecimentos, tecnologias e resultados não só no tocante
ao plantio, mas também no que se refere ao manejo e ao
processamento do café”. Assim, faremos com que esse fantástico
grão, que gera riquezas e alegrias, de fato, gere também resultados
para o produtor rural.
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O nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva é um grande líder,
especialmente do Sul de Minas, e esteve lá levando sua contribuição,
como sempre o faz. Nesta Casa é Presidente da Comissão de Justiça.
Com grande alegria, concedo-lhe aparte.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Domingos Sávio. Tenha a certeza de que o líder é V. Exa. Ontem
estivemos ao seu lado participando de uma importante reunião,
oportunidade em que tratávamos de ações que hoje garantem maior
competitividade para o café do Sul de Minas. Desde longa data, V.
Exa. tem prestado aqui sua relevante contribuição. Ontem assistimos
a um dos espetáculos mais bonitos e interessantes para a indústria e
agricultura mineira. Os protocolos de intenção assinados pelo
eminente  Secretário  Alberto Duque Portugal e pelo Secretário
Gilman - na ocasião contamos com a presença do Dr. Puliti e de
representantes de todos os órgãos ligados à cafeicultura,
particularmente do anfitrião da Casa, o Reitor Nazareno - sem dúvida
nos incentivaram a acreditar ainda mais na cafeicultura.

Como V. Exa. disse, como membro efetivo da Comissão Especial da
Cafeicultura, em 2003 já manifestávamos interesse por um pólo de
excelência do café no Sul de Minas. Os anos passaram-se, nossa
proposta foi fluindo, trabalhamos muito. A participação de V. Exa. tem
sido valiosa. Assim, conseguimos avanços junto à Secretaria.
Portanto, aproveitamos a oportunidade para homenagear o Secretário
Alberto Duque Portugal e o Secretário Gilman, enfim, todos aqueles
que construíram essas propostas alicerçadas no relatório da comissão
que nasceu nesta Casa. Comemoramos o momento tão importante
que vivemos ontem, na Ufla, com a presença de vários empresários
da indústria cafeeira, já que o governo injetou mais dinheiro na
tecnologia, o que faz da cafeicultura mineira a melhor do mundo. V.
Exa., assim como eu, testemunhou esse grande momento. Parabéns
pelo pronunciamento.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Sou um pequeno produtor de café. Claro que, em primeiro lugar,
o que me move é o meu compromisso com o povo mineiro. Portanto,
minha condição de produtor rural e de pequeno produtor de café não
pode ser posta em primeiro plano. Todavia, essa minha condição me
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serve de orientação, porque também sinto na pele, no dia-a-dia, as
dificuldades de um segmento que investe tantos recursos, já que seu
custo é muito elevado para o produtor. Como sabemos, a produção de
café é anual, mas o produtor faz investimentos durante o ano inteiro.
Ou seja, só depois colhe a safra e comercializa o produto. Sabemos
que o produtor de café já teve seus momentos de glória, mas hoje
vem sofrendo. Ele emprega muitas pessoas e, por isso, é importante
estarmos atentos, a fim de melhorarmos suas condições de produção,
bem como para oferecermos condições dignas às pessoas que
trabalham nas lavouras de café, que atuam nessa área.

Também não posso deixar de registrar, com um pesar imenso, que,
quando regressávamos desse evento, tomamos conhecimento de um
acidente lamentável que tirou a vida de 14 trabalhadores rurais que
voltavam da colheita de café, nas proximidades do Município de Santo
Antônio do Amparo. Então, pela manhã, estive naquele Município com
o Prefeito Evandro. Conversei com ele hoje, levando a minha
solidariedade, e minha equipe está acompanhando, no Pronto Socorro
João XXIII, outras tantas vítimas. Isso mostra que temos muito que
fazer, ou seja, trabalhar por uma atividade que é importante e que
precisa oferecer condições melhores para os trabalhadores, mais
segurança. No entanto, embora vivendo o lançamento de um
programa tão importante, minutos depois, deparamos com essa
tragédia na estrada, um acidente fatal, que nos deixou consternados.

Retomo a minha linha de raciocínio, mais uma vez, agradecendo ao
Deputado Dalmo e dizendo que, com os demais colegas,
continuaremos essa luta para que a cafeicultura mineira possa
continuar gerando empregos e riqueza para o País. Porém que isso
seja feito com planejamento, com pesquisa, com seriedade e com
condições dignas para o produtor e para o trabalhador rural.

Falei sobre o café e não posso deixar de falar um pouco sobre o
leite. Sou produtor de café, mas também já fui produtor de leite por
muitos anos. Hoje tenho um pequeno rebanho de gado de corte,
porque o produtor de leite tem, literalmente, de pegar no chifre do boi
no seu dia-a-dia. Tem de estar sempre ali, ao lado daquela produção
que exige um cuidado como com um recém-nascido. E eu sei dessa
situação porque sou médico-veterinário. Todavia a população hoje
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ficou tão urbana que algumas crianças, vendo o leite no saquinho ou
numa caixinha, pensam que aquilo é alguma coisa que a indústria
fabrica. Ora, essa indústria é um ser vivo, uma vaca, e é preciso
muitos anos para ela ser criada e ter as condições adequadas para o
manejo. Esse ser vivo precisa de uma alimentação toda especial, e
um investimento não apenas de capital mas também de presença do
trabalhador.

O trabalhador que lida com o leite madruga e é o último a ir dormir, e
essa situação, às vezes, deixa-nos compadecidos. A própria
legislação trabalhista chega a ser difícil de ser aplicada nesse setor,
embora isso seja preciso. Não há como pensar na produção do leite
com uma jornada de 8 horas; e esse produtor não tem direito à folga.
Cerca de 99%, ou a grande maioria, são pequenos produtores,
composto da economia familiar. Nesse caso, a lei trabalhista não tem
como dizer para o cidadão: “Você, que é da economia familiar, tem
direito à folga uma vez por semana”. Ora, se esse cidadão for um
tirador de leite, não tem como deixar de tirar o leite, e ele trabalha de
domingo a domingo, no feriado, no dia santo, na chuva e no sol.

Estou dizendo isso, porque o que estão fazendo novamente com o
produtor de leite é uma covardia, um crime. Não há excesso de
produção, mas estão baixando o preço do leite em plena entressafra.
Mais uma vez, temos o cartel das grandes empresas, e no passado já
denunciei essa situação. A Assembléia Legislativa, aliás, criou uma
CPI para investigar essa situação. É hora de os produtores se
organizarem novamente. Deputado Doutor Viana, que também é um
homem de luta no nosso interior e sabe do que estou falando, quando
o leite começou a ter um preço justo, a ração subiu
assustadoramente. Esse processo tem um efeito cascata, dominó. O
adubo subiu mais de 100%, e subiram também a soja e os grãos.
Então subiu o insumo do produtor, mas o preço do leite está caindo.
Por que o preço do leite está caindo? Ele não está diminuindo na
prateleira. O preço do queijo também não caiu no supermercado, mas
o cartel das grandes empresas compradoras está pressionando.

Estou acompanhando de perto e lutando na Secretaria de Fazenda
para rever e melhorar alguns aspectos tributários que não tiveram
mudanças significativas. O problema maior está no cartel de
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multinacionais compradoras que estabelecem acordos entre elas para
baixar o preço, chantagear o produtor e dizer: “Só pago esse preço”.
Então, é hora de agirmos.

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que me coloco à disposição
dos produtores, mas vamos tomar a iniciativa de propor uma
audiência pública. Se for preciso, criaremos uma nova CPI. Não
podemos deixar cometerem esse crime contra o produtor de leite,
baixando o preço em plena entressafra, sem nenhuma justificativa,
exatamente quando o custo de produção está aumentando. É hora de
reagirmos. Estaremos ao lado desses produtores. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 19/8/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.496/2008, do Deputado José Henrique, e
2.551/2008, do Deputado Lafayette de Andrada; de Transporte -
aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 19/8/2008, do Projeto de Lei
nº 2.245/2008, do Deputado Elmiro Nascimento, e dos Requerimentos
nºs 2.759/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.771/2008, do
Deputado Bráulio Braz; e de Saúde - aprovação, na 19ª Reunião
Ordinária, em 20/8/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.494/2008, da
Deputada Elisa Costa, e 2.580/2008, do Deputado Leonardo Moreira,
e do Requerimento nº 2.786/2008, da Comissão de Direitos Humanos
(Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputados,
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amigos que nos acompanham das galerias, em rápidas palavras
quero manifestar minha discordância em relação à política de saúde,
principalmente no que se refere ao que está sendo divulgado hoje.
Convém dizer que o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão,
pertence ao meu partido, o PMDB. Hoje recebemos a notícia de que o
SUS começa a pagar as cirurgias de mudança de sexo, Deputado
Célio Moreira. Nada contra quem quer mudar de sexo, se não está
satisfeito com o que tem ou com o que nasceu. Mas, Sr. Presidente,
temos um déficit enorme de cirurgias bariátricas. Como médico, V.
Exa. sabe disso. Traduzindo, há pessoas aguardando uma cirurgia de
redução de estômago há quatro, cinco anos, e morrendo nas filas.
Acredito que o SUS poderia, sim, liberar recursos para pagar cirurgia
de mudança de sexo depois de corrigir essa injustiça na área da
saúde: o grande déficit de pessoas obesas precisando de cirurgia e
morrendo nas filas. Se zerarmos esse déficit, vou rever a minha
posição em relação ao assunto, caso contrário, continuarei usando
esta caixa de ressonância, que é o Parlamento, para posicionar-me
contrariamente a essa decisão do Ministério da Saúde, do governo
Lula, de liberar recursos para esse tipo de cirurgia quando temos, no
caso dos obesos, uma fila enorme de pessoas morrendo porque não
há recursos, entre aspas, para serem atendidas. Primeiramente
corrijamos esse déficit absurdo e injusto para, depois, liberarmos os
recursos oriundos do imposto e dessa carga exorbitante de tributo,
com a qual nós, brasileiros, sofremos. Após feita essa correção, aí
sim, vamos pensar em outras cirurgias. Nunca ouvi dizer que alguém
tenha morrido porque o seu sexo não foi mudado, mas tenho notícias,
todos os dias, de pessoas que estão morrendo nas filas dos hospitais,
aguardando por anos e anos, sem que tenham sido atendidas.
Obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 2.211/2008 (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nºs
1.233/2007 e 2.267, 2.268 e 2.299/2008 (À sanção.).

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, peço recomposição de
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quórum.
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 Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 10 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 a especial de amanhã, dia 21, 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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 5/8/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Chico Uejo (substituindo este à
Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BPS) e
Elmiro Nascimento (substituindo a Deputada Maria Lúcia Mendonça,
por indicação da Liderança do DEM), 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 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 da pauta. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 2.346/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão), que recebeu
parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião de
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audiência pública, no Município de Matias Cardoso, para debater o
processo de restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2008

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi,
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 Vanderlei
Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento de correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios do Sindicato Único dos Trabalhadores em
Educação e da Sra. Maria da Conceição Teixeira Santos, servidora
pública estadual (17/7/2008). 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, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.444/2008 (relatora: Deputada Ana Maria Resende) e 2.528/2008
(relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer por sua
aprovação. O Projeto de Lei nº 2.262/2008 é retirado de pauta por
determinação da Presidente da Comissão, por não cumprir
pressupostos regimentais. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.690, 2.709, 2.711, 2.714
e 2.732/2008. 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
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/8/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados João Leite e Getúlio Neiva
(substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação da
Liderança do PMDB), 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 da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 952/2007 (Deputado Getúlio Neiva). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 952/2007 (relator: Deputado
Getúlio Neiva). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Antônio

Carlos Arantes.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira, Sargento Rodrigues, Sebastião
Costa e Délio Malheiros, membros da supracitada Comissão.



616

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.628/2008 (Deputado
Sebastião Costa); 2.333/2008 (Deputado Délio Malheiros, 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. 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 2.365, 2.458 e 2.572/2008 (relator: Deputado
Neider Moreira); 2.342/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
Os Projetos de Lei nºs 540 e 899/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento, respectivamente, dos Deputados
Sargento Rodrigues e Délio Malheiros, aprovado pela Comissão. 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 2.263 e 2.549/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, 2.432 e 2.616/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.588/2008 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de
redistribuição); 2.615/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa) e
2.621/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 2.333 e 2.445/2008, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Délio Malheiros e Dalmo Ribeiro
Silva. O Projeto de Lei nº 2.535/2008 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. O Projeto de Lei nº 2.568/2008 é retirado de pauta por falta
de pressupostos regimentais. São convertidos em diligência à Seplag,
ao autor e à Prefeitura Municipal de Arceburgo o Projeto de Lei nº
2.592/2008 (relator: Deputado Neider Moreira); à Secretaria de Estado
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de Fazenda o Projeto de Lei nº 2.618/2008 (relator: Deputado Neider
Moreira). 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
2.331 e 2.457/2008, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Délio
Malheiros, em virtude de redistribuição); 2.593 e 2.599/2008, este com
a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.600 e
2.607/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de
redistribuição); 2.608/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa); e 2.613/2008 (relator: Deputado Neider Moreira).
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 o requerimento dos Deputados Délio Malheiros,
Dalmo Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues e Neider Moreira, em que
solicita seja formulado voto de congratulações à OAB-MG pelo
transcurso da Semana do Advogado e por sua iniciativa no que tange
à criação de um tribunal regional para atender Minas Gerais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/8/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Ruy Muniz e Sargento Rodrigues
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da
Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o
orçamento deste ano para a área de Saúde no Estado e a aplicação
da Emenda à Constituição Federal nº 29. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, da qual designou o relator citado
a seguir: Projeto de Lei nº 2.582/2008 em turno único (Deputado
Doutor Rinaldo). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Geraldo Heleno Lopes, Vice-Presidente do Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais; Nicodemus de Arimathéa e Silva
Jr., secretário-geral do CES-MG; Paulolinto Pereira, assessor técnico
do CES-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência, como autora do requerimento que deu origem ao debate,
passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com o intuito
de discutir a epidemia de leishmaniose visceral em alguns Municípios
do Estado; Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, para discutir, em audiência pública, o uso excessivo dos
aparelhos celulares e o aumento da incidência de câncer de cérebro.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio - Ruy

Muniz - Doutor Rinaldo.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008
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Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Genaro e Antônio Carlos Arantes.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão; e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Soiara Suziney Xavier e
do Sr. Marx Fernandes dos Santos, respectivamente, Gerente de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal e
Gerente Regional de Negócios da mesma instituição; das Sras. Wilma
Luiza Santana, Gerente da Unidade de Orçamento e Finanças do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (17/7/2008);
Elaine Rodrigues Santos, Diretora de Gestão Interna do Ministério da
Cultura; Soiara Suziney Xavier e Isabella Milagres Oliveira Souza,
respectivamente, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da
Caixa Econômica Federal e Gerente da mesma instituição
(26/7/2008); e Carla Rafaela Arthemalle, Gerente da Caixa Econômica
Federal (9/8/2008); e dos Srs. João Evangelista Bueno, da
Superintendência Regional da Codevasf (17/7/2008); Silvano Silvério
da Costa, Ordenador de Despesas (substituto) da Secretaria de
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, do Ministério do Meio
Ambiente; Marx Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier,
respectivamente, Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica
Federal e Superintendente Regional da mesma instituição; Maurício
Campos Jr., Secretário de Defesa Social; Humberto Ferreira de
Carvalho Neto, Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (26/7/2008); Rogério Favreto, Secretário de Reforma
do Judiciário do Ministério da Justiça; Daniel Silva Balaban,
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
Fernando Antônio Brandão, Diretor-Executivo do Fundo Nacional de
Assistência Social; Paulo Roberto Messias Strack, responsável pela
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Central de Convênios da Embratur; Leopoldo Jorge Alves Júnior,
Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e Paulo
de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG (9/8/2008). 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, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.050/2008 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio); pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.596/2007 com a
Emenda nº 2 e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei
nº 2.394/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela
rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 373/2007 (relator: Deputado
Antônio Júlio, em virtude de redistribuição). Após discussão e votação,
é rejeitado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
593/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa), registrando-se o voto
contrário do Deputado Sebastião Helvécio. O Presidente designa
como novo relator da matéria o Deputado Antônio Júlio. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição do Projeto de
Lei nº 593/2007, registrando-se o voto contrário do Deputado
Sebastião Helvécio. Na fase de discussão do parecer pela aprovação
do Projeto de Lei nº 1.888/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo
nº 3, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 2, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em
virtude de redistribuição), o Presidente defere pedido de vista do
Deputado Sebastião Helvécio. Os Projetos de Lei nºs 2.164 e
2.298/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento dos
Deputados Lafayette de Andrada e Luiz Humberto Carneiro,
aprovados pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.673, 2.715,
2.716, 2.719 e 2.724/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 14/8/2008

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite, Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, a situação da Associação Unificada de Recuperação e Apoio -
Aura -, entidade que lida com o tratamento do câncer infantil, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios das
Sras. Gislaine Eustáquia Rosa Ávila, de Barroso, encaminhando para
tomada de providências, denúncia de ato de violência e abuso de
autoridade por parte da Polícia Militar de São João del-Rei, tendo
como vítima seu filho Karill Chesmann Ávila; Adriana Inês Alves
solicitando a esta Comissão que os Requerimentos nºs 2.568, 2.577 e
2.576/2008 sejam apreciados, pois a matéria foi distribuída à
Comissão de Saúde e encontra-se parada; e do Sr. Rodrigo Filgueira
de Oliveira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, publicado no
“Diário do Legislativo” em 8/8/2008. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir as Sras. Helidea de Oliveira Lima,
Subsecretária, representando Marcus Vinícius Caetano Pestana da
Silva, Secretário de Estado de Saúde; Soraya de Paula Paim,
oncologista, representando Helvécio Miranda Magalhães Júnior,
Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Eliana Fernandes
Dantas, Diretora da Aura; Ana Flávia Santos Patrus de Souza,
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advogada; e os Srs. Eduardo Ribeiro Lima, membro do Comitê de
Onco-Hematologia Pediátrica, representando Fábio Augusto de Castro
Guerra, Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria; Maurílio
Augusto Fleury Amaral, Presidente do Conselho Deliberativo, e
Rômulo Ferreira Amaral, assessor jurídico, ambos da Aura; José
Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, professor de Direito da UFMG e da
PUC Minas; Saulo Levindo Coelho, ex-Deputado Federal, Provedor da
Santa Casa de Misericórida de Belo Horizonte e das Santas Casas de
Minas Gerais; Leonardo Tadeu Camporé Précia, Diretor da Fundação
Lucas Machado - Feluma -, representando Wagner Ferreira,
Presidente dessa entidade, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado João Leite, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (10)
em que solicita sejam encaminhados ao Ministro Paulo Vanucchi, da
Secretaria Especial de Direitos Humanos, ao Secretário de Estado de
Defesa Social, ao Chefe da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais,
aos Promotores de Justiça da Comarca Nanuque e à Corregedoria do
Sistema Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social, pedidos
de providências para solucionar o problema da cadeia pública de
Nanuque, tendo em vista as questões que menciona bem como lhes
sejam encaminhadas cópias do relatório de vistoria realizada pelo
Corpo de Bombeiros constatando a extrema precariedade do local e
da decisão de interdição de uma das celas, expedida pelo Juiz de
Direito da Comarca; seja encaminhado à Corregedoria do Ministério
Público Estadual pedido de providências sobre as denúncias
apresentadas pela Sra. Jussara Aparecida Emiliano, na 22ª Reunião
Ordinária desta Comissão, contra a Promotora Jaqueline Ferreira
Moises, da 13ª Promotoria de Direitos Humanos; seja encaminhado
ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para
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garantir a urgente transferência do apenado Fabiano Vieira da Costa,
da cadeia pública de Cambuí; seja realizada reunião para, em
audiência pública, debater a homologação e a demarcação da Terra
Indígena Raposa Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima,
efetivada por meio de decreto do Presidente Lula; em que solicita seja
remetida cópia da filmagem desta reunião à Profa. Claudiane
Junqueira, do Colégio Marista Dom Silvério, em Belo Horizonte, para
registro da presença dos alunos dessa instituição; em que solicita seja
remetida à Diretoria de Rádio e Televisão da Assembléia Legislativa e
à TV Minas cópia do vídeo institucional dos serviços prestados pela
Aura, para a divulgação sistemática; João Leite e Durval Ângelo em
que solicitam seja debatida parceria formal entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a Aura para os serviços de suporte terapêutico às
crianças e adolescentes portadores de câncer, nefropatia e
cardiopatia, bem como às suas famílias, na ocasião da visita que será
feita ao Secretário no dia 26/8/2008, e que sejam convidados
representantes da Aura para acompanhar a Comissão nesta visita.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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 agosto de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Antônio Carlos Arantes.

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

2.581/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Organização Sócio Cultural
Brasileira - OSCB -, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.581/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Organização Sócio Cultural Brasileira, com sede no Município de
Uberlândia, que possui como finalidade precípua realizar ações e
obras para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Bairro
Segismundo Pereira.

Com esse propósito, encaminha as reivindicações da comunidade
aos órgãos competentes, defende seus interesses e incentiva sua
participação democrática junto à administração pública, visando à
união e organização dos moradores locais e à manutenção de um
ambiente cordial entre eles.

No campo da assistência social, ampara os mais carentes,
especialmente os idosos; busca oferecer à criança e ao adolescente
oportunidades de desenvolvimento físico, mental e social, em
condições dignas; realiza programas educativos, culturais, sociais,
recreativos e esportivos e orienta quanto à 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 2.581/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.601/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Cruzeiro da Fortaleza, 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,
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“a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.601/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro da
Fortaleza, que possui como finalidade primordial promover a melhoria
da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência,
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Com esse
propósito, coordena e executa na sua área de atuação os objetivos,
programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da
Federação Nacional das Apaes; articula junto ao poder público e a
entidades privadas políticas que defendam os direitos da pessoa
portadora de deficiência; realiza estatísticas, estudos e pesquisas
referentes à causa do excepcional que proporcionem avanço científico
para a área e formação de pessoal técnico.

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

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

nº 2.601/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 555/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.285/2006,
dispõe sobre a política estadual de incentivo a empreendimentos de
panificação e dá outras providências.

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

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, XIII, combinado com o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa a estabelecer uma política de incentivo
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para empreendimentos de panificação. Para tanto, define objetivos,
diretrizes, atribuições do Executivo, fontes de recursos financeiros e
assegura a participação de representantes do setor na implementação
dessa política. Prevê, ainda, a redução da alíquota tributária relativa
ao ICMS incidente sobre a energia elétrica para empreendimentos que
utilizem forno elétrico.

Em seu exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça -
CCJ - entendeu ser necessário suprimir os arts. 5º e 7º, que tratam,
respectivamente, das fontes de recursos financeiros e da redução de
alíquota do ICMS. No primeiro caso, transcrevemos a motivação da
CCJ: “... não nos parece adequado que o projeto trate das fontes de
recursos para a sua efetivação. Ao implementar a política, o Poder
Executivo cuidará das fontes de recursos no documento apropriado.”.
Já em relação à redução de alíquota do ICMS, a CCJ esclarece:
“...por força de preceitos de ordem constitucional e legal, os incentivos
e os benefícios de natureza fiscal com base nesse imposto serão
conferidos na esfera de competência do Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz -, órgão que congrega representantes dos
Estados e do Distrito Federal.” A CCJ entendeu, ainda, ser necessária
a reformulação de outros dispositivos por invadirem o campo de
atuação institucional do Executivo. Com o intuito de corrigir essas
questões, a CCJ apresentou o Substitutivo nº 1, adequando os
parâmetros que balizarão as ações de incentivo e apoio do Estado
aos empreendimentos de panificação.

Em audiência pública realizada por esta Comissão para debater a
proposição em tela, que contou com a participação de representantes
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, do Sindicato
e Associação Mineira da Indústria de Panificação e do Sebrae-MG,
foram abordadas as características e dificuldades do setor de
panificação no Estado.

A atividade é desenvolvida em todos os Municípios mineiros, sendo
a grande maioria dos empreendimentos constituídos por pequenas
empresas e microempresas de base familiar. É expressiva na geração
de postos de trabalho, especialmente daqueles destinados a jovens
que buscam o primeiro emprego. Além disso, o pão fresco de padarias
é o primeiro alimento do dia para a população em geral.
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Esse setor, por estar disperso em todo o Estado e ser
majoritariamente formado por pequenas empresas e microempresas,
enfrenta dificuldades de organizar-se como segmento econômico, de
estabelecer interlocução com outros setores afetos à sua cadeia de
produção e de influenciar na formulação de políticas para o seu
desenvolvimento. Outros entraves à sustentabilidade das
panificadoras são o elevado consumo de energia elétrica - cujo custo
pode atingir 10% do faturamento bruto -, a utilização de tecnologias
defasadas e a falta de linhas de crédito especiais para financiar a
modernização de instalações e equipamentos.

Pelo exposto, percebe-se que as milhares de padarias disseminadas
em todo o Estado têm um papel de destaque na criação de
oportunidades de trabalho e na contribuição para a segurança
alimentar. Esses dois aspectos, altamente relevantes para o
desenvolvimento social, justificam a adoção de uma política de apoio
à sustentabilidade econômica desses empreendimentos - principal
foco do projeto em questão.

Em nosso entendimento, o substitutivo aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça, ao suprimir e reformular dispositivos do texto
original, não explicitou adequadamente alguns aspectos que
consideramos importantes para orientar a implementação dessa
política. Com o intuito de aperfeiçoar a matéria, estamos
apresentando duas emendas ao substitutivo. A primeira dá nova
redação ao art. 2º, reformulando e ampliando os objetivos da lei que
se pretende implantar. A segunda dá nova redação ao art. 4º, para
melhor pontuar as atribuições do Estado.

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

555/2007, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, e com as Emendas nºs 1 e 2 a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2o - A política estadual de incentivo a empreendimentos de

panificação tem por objetivo promover e apoiar ações que visem a:
I - aprimorar os processos de produção, de comercialização e de

gestão empresarial de panificadoras;
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II - capacitar profissionais e aumentar os postos de trabalho;
III - expandir o mercado consumidor de produtos de padaria;
IV - reduzir o custo de matérias-primas e de insumos utilizados na

fabricação de pães e demais produtos de padaria;
V - estabelecer mecanismos de interlocução entre o poder público e

as entidades representativas do setor de panificação.”.
EMENDA Nº 2 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4o - Na execução da política de que trata esta lei, compete ao

Estado:
I - instituir mecanismos de redução de custos de produção da

atividade de panificação, tais como:
a) redução da alíquota interna do ICMS incidente sobre a energia

elétrica;
b) concessão de crédito presumido de ICMS;
II - criar linha de crédito específica para o setor;
III - propor ao Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - a

adoção de medidas que visem à redução da carga tributária do ICMS
para o setor;

IV - propor aos órgãos competentes a adoção de medidas que visem
à redução da tarifa de energia elétrica para o setor;

V - apoiar a articulação dos agentes envolvidos na cadeia produtiva
do pão e dos demais produtos de padaria;

VI - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a difusão de
tecnologias para o setor;

VII - incentivar o empreendedorismo e a capacitação profissional;
VIII - estabelecer formas de interlocução com empresários e

entidades representativas do setor.”.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.399/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que
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comercializam lâmpadas fluorescentes colocarem à disposição dos
consumidores lixeira para a sua coleta quando descartadas ou
inutilizadas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, da
qual recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, “b”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise obriga os estabelecimentos que comercializam

lâmpadas fluorescentes situados no Estado a colocar recipientes à
disposição dos consumidores para a coleta das lâmpadas descartadas
ou inutilizadas. Determina, ainda, que os recipientes sejam instalados
em local visível e que se informe a importância do descarte adequado
das lâmpadas para a preservação da saúde e do meio ambiente.

O art. 3º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes,
estabelece que a saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, o saneamento básico e o meio ambiente.

O inciso II do art. 8º da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código
Estadual de Saúde, dispõe que a atenção à saúde encerra todo o
conjunto de ações levadas a efeito pelo Sistema Único de Saúde -
SUS -, em todas as instâncias de governo, para o atendimento das
demandas pessoais e das exigências ambientais, e compreende três
grandes campos. Um desses campos é o da intervenção ambiental,
no seu sentido mais amplo, que inclui as relações e as condições
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e
hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental,
mediante o pacto de interesses, as normatizações e as fiscalizações.
O art. 53 do Código determina, ainda, que a coleta, o transporte, o
tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos domésticos são
de responsabilidade do poder público e serão realizados de forma a
evitar riscos à saúde e ao ambiente.

As lâmpadas fluorescentes podem causar danos à saúde porque
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elas contêm mercúrio, metal pesado que, se absorvido pelo homem,
pode causar problemas respiratórios, neurológicos, gastrointestinais e
até matar. Quando o mercúrio está dentro das lâmpadas em
funcionamento não há risco, mas se elas se rompem, no descarte ou
na manipulação, liberam cerca de 20 a 30 miligramas sob a forma de
vapor de mercúrio, que pode ser absorvido pelo organismo. Por isso é
fundamental fazer o descarte seletivo do material, como acontece em
outros países. Na Alemanha, por exemplo, as lâmpadas frias não
podem ser jogadas no lixo comum e as empresas de limpeza pública
coletam o material e o encaminham para a reciclagem.

Embora a obrigação da colocação de recipientes para a coleta das
lâmpadas fluorescentes já esteja prevista em lei estadual, como
destacou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a
proposição em comento tem seu mérito ao estabelecer que a
instalação dos recipientes seja feita em local visível e que eles
contenham mensagens alertando o consumidor para a necessidade
do descarte correto dos resíduos sólidos, bem como para os riscos
que estes representam para a saúde e o meio ambiente.

Consideramos pertinente a apresentação do Substitutivo nº 1, pela
Comissão de Constituição e Justiça, que incluiu a obrigação proposta
no projeto em análise na Lei nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre a
política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo.

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

2.399/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Hely Tarqüínio

- Carlos Pimenta.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.233/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.233/2007, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que disciplina a inclusão dos dados referenciais e cadastrais
das operadoras de cartões de crédito nos meios que menciona e dá
outras providências, foi aprovado no 2° turno, na f orma do vencido no
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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° 1.233/2007
Determina a divulgação pelas administradoras de cartões de crédito

dos dados que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as administradoras de cartões de cr édito que atuam

no Estado obrigadas a incluir, de forma destacada, na
correspondência enviada aos consumidores e na sua página na
internet, os seguintes dados:

I - razão social;
II - endereço completo da sede ou da filial;
III - telefone de atendimento ao consumidor;
IV - número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às

penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 1 1 de setembro de
1990.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.211/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.211/2008, de autoria da  Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.211/2008
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, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
* -  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 22.8.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.299/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.299/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pitangui 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° 2.299/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui 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

Pitangui imóvel com área de 609,15m² (seiscentos e nove vírgula
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quinze metros quadrados), situado na Rua José Januário Teixeira, no
Bairro do Lavrado, naquele Município, registrado sob o n° 16.598, a
fls. 150 do Livro 2-V-1, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de um centro de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.267/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.267/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Pedro da União 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° 2.267/2008
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Pedro da União imóvel com área de 3.000m2 (três mil metros
quadrados), localizado na Rua Joaquim Marques Padilha, naquele
Município, registrado sob o n° 24.868, na ficha 1 d o Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaxupé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
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regularização de ocupação.
Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei revertá 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, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.268/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.268/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Bambuí 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° 2.268/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí 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

Bambuí imóvel com área de 1.200m2 (mil e duzentos metros
quadrados) e respectiva edificação, situado no Povoado de Ponte
Alta, naquele Município, registrado sob o n° 21.002 , a fls. 49 do Livro
3-M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
instalação de um centro comunitário.

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, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 20/8/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Lauro Machado, ocorrido em 18/8/2008, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2008

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.316, DE 22 DE AGOSTO 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, 22 de agosto 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° 5.316, de 22 de agosto de 2008) foi pu blicada no “Diário
do Legislativo” de 23.8.2008.

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 21/8/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Getúlio Neiva - Inácio Franco - Irani
Barbosa - João Leite - Padre João - Rômulo Veneroso - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda -
Zezé Perrella.
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Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, 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 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Ademir Lucas
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.512; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Carlin Moura;
questão de ordem; chamada para a recomposição de quórum;
existência de quórum especial para votação de veto; votação secreta;
manutenção - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 429/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.453/2008; aprovação com
a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.454/2008; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 2.598/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 342/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 116/2007;
requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho; discurso do
Deputado André Quintão; votação do requerimento; rejeição;
encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 601/2007; discurso do
Deputado Vanderlei Miranda; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
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Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do 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. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento
Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pedi para encaminhar o Veto Parcial à Proposição
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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. Serei breve no encaminhamento da votação, mas não
poderei deixar de registrar o que entendemos ser justo e, acima de
tudo, correto em relação àqueles que estão realmente exercendo suas
atividades.

O Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade não
atenderam a alguns servidores que estão em plena atividade.
Chamamos a atenção dos senhores e das senhoras para os Agentes
de Segurança Penitenciários contratados. É um absurdo, Deputados
Carlin Moura e João Leite, que o governo deixe de fora os Agentes de
Segurança Penitenciários contratados. Não podemos admitir que o
governo pague esse prêmio de produtividade a todos os servidores
efetivos da administração pública e deixe de fora os servidores
contratados, os Agentes de Segurança Penitenciários, que hoje são
em torno de 9 mil. Aliás, esses Agentes estão realizando um belo
trabalho na área de defesa social. A Secretaria recebeu nota 8, e seus
servidores - policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes
penitenciários efetivos - serão contemplados com 80% de seus
vencimentos. Portanto, todos receberão em outubro ou novembro
80% de seus vencimentos como prêmio de produtividade. Mas,
Deputado Ademir Lucas, nós, que estamos nesta luta, não podemos
deixar uma parcela de fora: os Agentes de Segurança Penitenciários
não foram contemplados no prêmio de produtividade. Parece que há
uma perseguição contra esses servidores ou alguém está se
esquecendo desse pessoal. Não há como falar que eles não estão na
ativa ou não contribuíram para que essa nota ocorresse. Afinal de
contas, 9 mil agentes penitenciários contratados estão fazendo a
segurança nas penitenciárias. Isso ajudou a Secretaria de Defesa
Social a alcançar a nota 8, e, em conseqüência, todos os seus
servidores receberão 80% como prêmio de produtividade.

Sr. Presidente, farei a leitura de um ofício que os Agentes de
Segurança Penitenciários contratados encaminharam ao meu
gabinete e aos gabinetes de V. Exas. A mensagem, datada de
19/8/2008, tem o seguinte teor: (- Lê:) “Parecer dos Agentes de
Segurança Penitenciários Contratados sobre o Acordo de Resultados
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da Secretaria de Estado de Defesa Social. Nós, Agentes de
Segurança Penitenciários, trabalhando em regime de contrato, fiéis
servidores do Estado que, apesar de contratados, honramos nossa
profissão com zelo e profissionalismo, vimos por meio deste singelo
manifesto externar nosso profundo sentimento de repulsa no tocante a
não sermos dignos de fazer jus à premiação pertinente ao alcance das
metas estipuladas no Acordo de Resultados da nossa Secretaria.
Gostaríamos de deixar aqui, antes de tudo, nossa sincera alegria em
saber que todo o nosso esforço não foi em vão. Lutamos com garra
para ajudar, economizar, orientar, motivando uns aos outros,
trabalhando sempre com muita seriedade, porque sabíamos que, de
alguma forma, nosso zelo seria reconhecido por nossos dirigentes e
principalmente por nossos governantes. Não temos por objetivo nos
rebelar, murmurar nem questionar os critérios usados para a
distribuição do bônus anunciado por nosso dileto Governador, porque
sabemos que critérios não são passíveis de ser questionados.
Somente temos por convicção que a virtude de um governante está
inserida na sua capacidade de se sensibilizar diante das dificuldades
dos pequenos. Somos pequenos, mas somos a maioria. Ficaríamos
motivados e acreditaríamos mais em nossa capacidade de mudar e
honrar nossas metas, se pudéssemos ter o direito de estar juntos aos
demais colegas, não somente no ônus, mas também no bônus, pois
falar em sinergia, que nada mais é que o somatório de todos os
esforços, e não poder gozar do bônus com os demais colegas de
trabalho, sinceramente, é no mínimo frustrante e entristecedor. Muito
longe de nos preocuparmos em falar sobre lógica jurídica em relação
ao assunto, preferimos nos calar e deixar a cargo de V. Sa. que
medite um pouco sobre a lógica humana, a lógica daquilo que é justo,
coerente e inerente ao âmago do ser humano, da alegria de ser
reconhecido pelo trabalho realizado com transparência, suor e muito
zelo. Respeitosamente, Agentes Penitenciários contratados do Estado
de Minas Gerais.”.

Essa mensagem foi encaminhada pelo sindicato da categoria. Não é
justo nem razoável que deixemos os Agentes de Segurança
Penitenciários contratados sem receber o prêmio de produtividade. O
governo não está pagando para os inativos, e não estamos falando de
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inativos, mas daqueles que contribuíram para que a Secretaria de
Defesa Social recebesse nota 8, porque estão cuidando de uma área
extremamente sensível do Estado, que são as penitenciárias. Nove
mil agentes de segurança contratados estão fora do prêmio.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço esse encaminhamento
apelando para que V. Exas., juntamente com o Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres, possam acender essa luz, para cobrarmos do
Governador Aécio Neves, do Vice-Governador Antonio Augusto
Anastasia e da Secretária Renata Vilhena que os Agentes de
Segurança Penitenciários contratados sejam incluídos. Não há motivo
para que não sejam incluídos nesse prêmio por produtividade. No
mínimo, é falta de razoabilidade, um dos norteadores da
administração pública, previsto no “caput” do art. 37 de nossa
Constituição. Não é razoável deixar os Agentes de Segurança
contratados fora desse prêmio.

Sr. Presidente, encerramos nossa fala afirmando que estaremos
prontos para votar esse veto, lembrando que precisamos fazer justiça
com os Agentes de Segurança contratados. É desumano deixá-los de
fora do prêmio de produtividade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, preliminarmente quero
referendar as palavras do ilustre Deputado Sargento Rodrigues. Em
nosso entendimento, o prêmio de produtividade deve ser estendido
aos Agentes contratados pelo princípio da isonomia. Encaminhamos
para derrubar o veto do Governador. O governo está batendo a
cabeça. O projeto é originário do governo, foi aprovado por esta Casa,
e, estranhamente, o próprio governo o veta, numa demonstração de
desencontro, talvez fruto do período eleitoral. O governo não deve
estar com tempo para analisar com a devida cautela o que ele próprio
encaminha para esta Casa. Em nosso entendimento, a derrubada
desse veto é essencial.

Também nos estranha o governo fazer acordos de votação nesta
Casa, e não os cumprir. O que nunca havia ocorrido está ocorrendo
atualmente, como, por exemplo, o veto apresentado pelo Governador
do Estado ao projeto de lei que cria o Bolsa-Atleta, projeto acordado
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entre a Bancada do PT-PCdoB e o governo e aprovado em 1º e 2º
turnos. Da mesma forma, uma parte do projeto que alterou a
legislação do Conselho Estadual de Educação foi acordado, em
respeito à Constituição do Estado, de acordo com a qual, para a
recondução, os Conselheiros devem ser submetidos à sabatina desta
Casa. Incluímos esse artigo para não haver dúvidas sobre a
interpretação da Constituição do Estado. Esse acordo foi
desrespeitado. Estranhamos o que está acontecendo com o governo
porque, repito, no que diz respeito ao prêmio por resultados, o projeto
foi enviado pelo próprio governo. A forma como foi votada foi
encaminhada por eles. E agora eles próprios vetam o que foi por eles
mesmos apresentado, denotando um desencontro de informações do
governo. Por isso somos favoráveis à derrubada do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Por cautela, Sr. Presidente - não sei

como o Deputado Durval Ângelo encaminhará -, verificando que não
há quórum qualificado para a votação do veto, solicito o
encerramento, de plano, da reunião por falta de quórum qualificado
para a votação do veto, resguardando o tempo que me resta para o
encaminhamento da votação.

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 Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados.

Portanto, há quórum especial para votação de veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.
As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim
de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará
início ao processo; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
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Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -
José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Zé Maia.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, pela ordem, gostaria
que computasse meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 36 Deputados;
votaram “não” 2 Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 39
votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.512. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 429/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que disciplina o funcionamento de
estabelecimentos comerciais de desmonte de veículos automotores e
dá outras providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. No decorrer da
discussão foi apresentado ao projeto o 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 2º turno, o Projeto de Lei nº 429/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.453/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araxá 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 votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
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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
2.453/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.454/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Vargem Grande do Rio Pardo 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.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.598/2008,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que 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 n° 6.763, de 26/12/75. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 342/2007, do Deputado Doutor Viana, que
estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de
deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida em espaço
público no Estado de Minas Gerais. A Comissão do Trabalho opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 342/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 116/2007, do Deputado André Quintão, que
dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do
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Deputado Agostinho Patrús Filho, solicitando o adiamento da
discussão do projeto por 2 dias. Com a palavra, para encaminhar a
votação do requerimento, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Desejo encaminhar contrariamente ao
requerimento, uma vez que houve acordo para a votação de toda a
pauta.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. 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 1º turno, o Projeto de
Lei nº 116/2007. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 601/2007, do Deputado
Célio Moreira, que acrescenta dispositivo à Lei nº 15.778, de
26/10/2005, que torna obrigatório equipar com aparelho desfibrilador
cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos que menciona. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, estamos
conversando a respeito desse projeto do nobre colega Deputado Célio
Moreira e gostaríamos que ele fosse discutido de forma mais ampla,
antes da votação. A proposta em si é louvável, porém sabemos que
criará uma situação muito delicada e complicada. O projeto cita o
número de pessoas ou concentração de pessoas em determinados
locais, e sabemos que existem lugares em que não há absolutamente
nenhum risco ou problema nem apresentam nenhuma situação de
risco. Se observarmos as estatísticas, a exceção talvez seja o
Mineirão, onde a carga emocional é muito grande e há registros de
situações em que pessoas tiveram problemas cardíacos. Mas já existe
desfibrilador à disposição, no local. Mas pessoas tiveram problemas
cardíacos. Penso que não há a necessidade desse aparelho em locais
como, por exemplo, em uma igreja católica, ou evangélica, ou em
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qualquer outra, onde haja uma concentração de pessoas cujo número
seja superior ao estabelecido pelo projeto. Será exigido um
equipamento desse e um profissional para operá-lo. Sabemos que
muitas entidades e instituições não têm condições de arcar com o
custo disso, pois, bem sabemos, o aparelho é muito caro. É um
aparelho que não está acessível a todas as entidades, às igrejas e
aos clubes. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que está no seu
clube, no seu dia de lazer: é possível que alguém tenha um enfarto
ali? Sim, da mesma forma que é possível que isso aconteça na sua
casa. Se observarmos as estatísticas, veremos que acontecem mais
enfartos dentro de casa, num ambiente mais íntimo e menor, do que
nos ambientes de grandes concentrações. Embora a iniciativa do
colega Célio Moreira seja louvável, este Deputado, o colega João
Leite e outros colegas comungam desse pensamento, pois sabemos
que não há necessidade de se disponibilizar esse equipamento. Sr.
Presidente, gosto muito de analisar as coisas pela lógica. É preciso
observar quantos casos tivemos que exigiu um equipamento desses
num determinado lugar - à exceção dos campos de futebol, em que
são usados principalmente para o jogador e não tanto para o torcedor,
embora haja registros de problemas cardíacos ocorridos com
torcedores. Imagino que o problema cardíaco que houve dentro do
campo poderia ter acontecido no automóvel, no ambiente de trabalho
ou na casa da pessoa. Enfim, o número de acontecimentos é muito
pequeno para o grande problema que isso criará para as pequenas
entidades, que já são muito sacrificadas do ponto de vista financeiro.
Trata-se de um equipamento que exige pessoal preparado, treinado e
especializado para operá-lo. Não basta apenas colocar o equipamento
no local; será necessária uma pessoa de plantão permanentemente,
todas as vezes em que acontecer um evento. Acredito que isso criará
um problema muito sério, uma situação muito difícil. Por isso, a
proposta é estendermos essa discussão, conversarmos com nosso
colega Célio Moreira, pois esse projeto já tramita na Casa há muito
tempo. Eu ainda era Vereador quando esse projeto começou a
tramitar. Nessa época, eu já conversava com os Deputados João Leite
e Célio Moreira a respeito da minha preocupação. Acredito que
poderemos chegar a um consenso. Embora entenda a nobreza da
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proposta, acho que não será tão importante e necessária. Sr.
Presidente, gostaria que meu tempo fosse abreviado, porque era só o
que tinha a dizer.

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que

encerre a reunião, dado o pequeno número de Deputados neste
Parlamento. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando
as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2008
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Antônio Júlio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 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 2.242/2008 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Célio
Moreira; redistribuída a proposição ao 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
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Deputados Délio Malheiros (3) em que solicita sejam realizadas
audiências públicas para avaliar a eventual transferência de vôos
regulares do Aeroporto de Confins para o Aeroporto da Pampulha,
bem como a autorização de pousos e decolagens naquele terminal;
discutir as denúncias veiculadas na imprensa de que planos de saúde
estariam negando aos usuários o acesso às novas especialidades;
enviar ofício ao Prefeito de Belo Horizonte sugerindo a realização de
nova audiência pública, para discutir a transferência do terminal
rodoviário do Centro para o Bairro Calafate; Carlos Pimenta em que
solicita reunião conjunta com a Comissão de Saúde para se
discutirem, em audiência pública, as alarmantes pesquisas divulgadas
sobre o uso excessivo dos aparelhos celulares e o aumento da
incidência de câncer no cérebro; Célio Moreira em que solicita
audiência pública para se discutir o Projeto de Lei nº 2.311/2008, que
altera dispositivo da Lei nº 15.025, de 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, 21 de agosto de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Weliton Prado (substituindo este à
Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e 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
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2.746/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nºs 2.390/2008. 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 Délio Malheiros em que solicita
seja realizada reunião de audiência pública da Comissão, na cidade
de Governador Valadares, para debater os reflexos econômicos e
socias a serem gerados com a implantação da Aracruz Celulose
nesse Município. O Presidente recebe requerimento do Deputado
Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência
pública da Comissão, na cidade de Santana do Paraíso, para debater
os reflexos econômicos e sociais a serem gerados com o projeto de
expansão da Usiminas, a ser implantado nesse Município. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Bráulio Braz - Dalmo

Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

571/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
De autoria da entidade Arca - Amaserra, a Proposta de Ação

Legislativa nº 571/2007 solicita a realização de audiência pública para
discutir a situação ambiental da Serra da Calçada, localizada nos
Municípios de Brumadinho e Nova Lima.

A proposta foi recebida pela Assembléia Legislativa em 14/11/2007,
tendo sido encaminhada à Comissão de Participação Popular.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, vem agora a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise solicita a realização de audiência pública para
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discutir a situação ambiental da Serra da Calçada, localizada nos
Municípios de Brumadinho e Nova Lima. A entidade Arca - Amaserra,
autora da proposta, justifica seu pedido argumentando que recentes
denúncias veiculadas pela imprensa mineira dão conta de que a
atividade minerária, o turismo predatório e a expansão urbana
desordenada estão ameaçando o patrimônio natural, arqueológico e
histórico existente nessa serra.

Segundo estudos elaborados por conceituadas entidades
ambientalistas, como a Biodiversitas, há ocorrência de flora e fauna
endêmicas na região do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e da
Serra da Calçada - que são áreas contíguas. A região apresenta ainda
vestígios arqueológicos de grande interesse histórico, que indicam a
presença humana no local no período pré-histórico, tais como pinturas
rupestres, fragmentos de cerâmica e outros utensílios encontrados em
abrigos rochosos e cavernas. Também muito importantes são as
ruínas do Forte de Brumadinho e de várias outras edificações da
época da exploração de ouro naquele local, no séc. XVIII.

Na Serra da Calçada são encontrados ainda mananciais que devem
ser preservados e protegidos, inclusive do turismo predatório. Essa
serra, se incorporada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça,
acrescentaria a ele atributos que poderiam atrair grande número de
estudantes, pesquisadores e pessoas interessadas em turismo
sustentado e ecológico. A poucos minutos da Capital, a Serra é
ladeada, numa vertente, por uma atividade minerária das mais
impactantes, que é a mineração de ferro, e noutra, pela nova
expansão urbana da região Sul de Belo Horizonte. Sua localização por
si só já deveria ensejar ações do governo para a sua preservação. Os
impedimentos de ordem financeira, entretanto, podem deixar
desprotegida mais uma importante área estratégica para a educação e
a proteção ambientais.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais já realizou
audiência pública para discutir o tema da proposição em análise, no
Município de Nova Lima, em 1º/10/2007. Participaram dessa reunião
representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, da Prefeitura Municipal de Brumadinho,
da Cia. Vale do Rio Doce e de várias entidades ambientalistas.
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Participou ainda a entidade autora da proposta de ação legislativa em
comento, além dos Deputados da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e do Deputado autor do Projeto de Lei nº
1.304/2007, que determina a anexação da Serra da Calçada ao
Parque Estadual da Serra do Rola–Moça. Na ocasião, a discussão
sobre a conveniência e oportunidade dessa anexação foi amplamente
debatida, mas não se chegou a um consenso. O representante da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável alertou para a dificuldade de se preverem recursos no
orçamento para pagar a desapropriação da área. Fato indicativo
dessa dificuldade é que a desapropriação de grande parte da área do
Parque Estadual da Serra do Rola–Moça, ao qual se quer anexar a
Serra da Calçada, ainda não se efetivou diante da pendência do
pagamento da indenização.

Diante da indefinição quanto à forma mais efetiva e realista de
proteção da Serra, sugerimos o acatamento da solicitação de nova
audiência pública, que, a nosso ver, deve ocorrer em reunião conjunta
desta Comissão e da de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 571/2007 por meio da apresentação dos requerimentos
anexos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

REQUERIMENTO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Participação

Popular:
O Deputado que este subscreve, atendendo a pedido da Associação

Arca - Amaserra, requer a V. Exa., nos termos regimentais, a
realização de audiência pública conjunta dessa Comissão e da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para discutir a
situação ambiental da Serra da Calçada, localizada nos Municípios de
Brumadinho e Nova Lima.

Requer ainda que sejam convidados para essa audiência os órgãos
e as entidades da sociedade civil constantes da relação anexa.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2008.
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André Quintão
Relação de convidados para a audiência pública
1 - Associação Arca - Amaserra.
2 - Fundação Biodiversitas.
3 - Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda.
4 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.
5 - Paulo Emílio Guimarães Filho, Gerente do Parque Estadual da

Serra do Rola-Moça.
6 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais.
7 - Ministério Público do Estado.
8 - Prefeitura Municipal de Brumadinho.
9 - Prefeitura Municipal de Nova Lima.
10 - Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais -

Amig.
11 - Cia. Vale do Rio Doce.
12 - Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito.

REQUERIMENTO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais:
O Deputado que este subscreve, atendendo a pedido da Associação

Arca - Amaserra, requer a V. Exa., nos termos regimentais, a
realização de audiência pública conjunta dessa Comissão e da
Comissão de Participação Popular, para discutir a situação ambiental
da Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e
Nova Lima.

Requer ainda que sejam convidados para essa audiência os órgãos
e as entidades da sociedade civil constantes da relação anexa.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2008.
André Quintão
Justificação: A entidade Arca-Amaserra, autora da Proposta de Ação

Legislativa nº 571/2007, que deu origem a este requerimento, justifica
seu pedido de realização de audiência pública argumentando que
recentes denúncias veiculadas pela imprensa mineira dão conta de
que a atividade minerária, o turismo predatório e a expansão urbana
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desordenada estão ameaçando o patrimônio natural, arqueológico e
histórico da Serra da Calçada.

Segundo estudos elaborados por conceituadas entidades
ambientalistas, como a Biodiversitas, há ocorrência de flora e fauna
endêmicas na região do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e da
Serra da Calçada – que são áreas contíguas. A região apresenta
ainda vestígios arqueológicos de grande interesse histórico, que
indicam a presença humana no local no período pré-histórico, tais
como pinturas rupestres, fragmentos de cerâmica e outros utensílios
encontrados em abrigos rochosos e cavernas. Também muito
importantes são as ruínas do Forte de Brumadinho e de várias outras
edificações da época da exploração de ouro naquele local, no séc.
XVIII.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais já realizou
audiência pública para discutir o tema da proposição em análise, no
Município de Nova Lima, em 1º/10/2007. Participaram dessa reunião
representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, da Prefeitura Municipal de Brumadinho,
da Cia. Vale do Rio Doce e de várias entidades ambientalistas.
Participou ainda dessa audiência a entidade autora da proposta de
ação legislativa em comento, além dos Deputados da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais e do Deputado autor do Projeto
de Lei nº 1.304/2007, que determina a anexação da Serra da Calçada
ao Parque Estadual da Serra do Rola–Moça. Na ocasião, a discussão
sobre a conveniência e oportunidade dessa anexação foi amplamente
debatida, mas não se chegou a um consenso. O representante da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável alertou para a dificuldade de se preverem recursos no
orçamento para pagar a desapropriação da área. Fato indicativo
dessa dificuldade é que a desapropriação de grande parte da área do
Parque Estadual da Serra do Rola–Moça, ao qual se quer anexar a
Serra da Calçada, ainda não se efetivou diante da pendência do
pagamento da indenização.

Na Serra da Calçada são encontrados ainda mananciais que devem
ser preservados e protegidos, inclusive do turismo predatório. Essa
serra, se incorporada ao Parque Estadual da Serra do Rola–Moça,
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acrescentaria a ele atributos que poderiam atrair grande número de
estudantes, pesquisadores e pessoas interessadas em turismo
sustentado e ecológico. Situada a poucos minutos da Capital, a Serra
é ladeada, numa vertente, por uma atividade minerária das mais
impactantes, que é a mineração de ferro, e noutra, pela nova
expansão urbana da região Sul de Belo Horizonte. Sua localização por
si só já deveria ensejar ações do governo para a sua preservação e
proteção. Os impedimentos de ordem financeira, entretanto, podem
deixar desprotegida mais uma importante área estratégica para a
educação e a conservação ambientais.

Diante da indefinição quanto à forma mais efetiva e realista de
proteção da Serra, sugerimos o acatamento da solicitação de nova
audiência pública, que, a nosso ver, deve ocorrer em reunião conjunta
da Comissão de Participação Popular e da de Meio Ambiente e
Recursos Naturais.

Relação de convidados para a audiência pública
1 - Associação Arca - Amaserra.
2 - Fundação Biodiversitas.
3 - Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda.
4 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.
5 - Paulo Emílio Guimarães Filho, Gerente do Parque Estadual da

Serra do Rola-Moça.
6 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais.
7 - Ministério Público do Estado.
8 - Prefeitura Municipal de Brumadinho.
9 - Prefeitura Municipal de Nova Lima.
10 - Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais -

Amig.
11 - Cia. Vale do Rio Doce.
12 - Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.555/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Artesanais de Queijo do Serro, 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 2.555/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Serro, que tem
como finalidade primordial lutar pelos interesses econômicos e sociais
desse segmento.

Para tanto, defende a preservação do queijo artesanal; organiza a
sua produção e comercialização; presta assistência técnica e viabiliza
recursos para o desenvolvimento dessa atividade; representa perante
os poderes públicos e a iniciativa privada os seus associados.

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

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

nº 2.555/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2008.
Chico Uejo, relator.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 66/2008, a ser

encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados
(Requerimento nº 2.715/2008, do Deputado Bráulio Braz);

de apoio ao Projeto de Lei nº 1.453/2007, que tramita na Câmara
dos Deputados, a ser encaminhada ao Presidente dessa Casa
(Requerimento nº 2.716/2008, do Deputado Bráulio Braz);

de aplauso à Comarca de Curvelo pela obtenção do melhor
resultado, entre as comarcas de segunda entrância, na Semana da
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Conciliação - 2007 (Requerimento nº 2.734/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
Epamig - pelos 34 anos de sua fundação (Requerimento nº
2.743/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Corinto pela comemoração
dos 84 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.744/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Comarca de Governador Valadares, na
pessoa do Juiz Orientador da Central de Conciliação, Dr. Roberto
Apolinário de Castro, por sua premiação pelo melhor desempenho na
Segunda Semana da Conciliação do TJMG (Requerimento nº
2.745/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Ailton Ricaldoni Lobo por sua posse
como Presidente do Conselho Empresarial da Indústria e Energia da
Associação Comercial de Minas (Requerimento nº 2.746/2008, do
Deputado Jayro Lessa);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Jorge Orlando Flores
Carone, ocorrido no dia 30/7/2008, em Belo Horizonte (Requerimento
nº 2.748/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito Municipal de Belo
Horizonte Célio de Castro, ocorrido em 20/7/2008, nesta Capital
(Requerimento nº 2.750/2008, do Deputado Wander Borges);

de aplauso à PMMG pela eficiente atuação nas operações do
clássico Atlético e Cruzeiro em 13/7/2008 (Requerimento nº
2.751/2008, do Deputado Zezé Perrella);

de congratulações com a Corregedoria-Geral de Justiça por seu 60º
aniversário (Requerimento nº 2.752/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a estudante Marina Menezes Almeida, que
será representante da América do Sul e Caribe na conferência sobre o
meio ambiente a ser realizada pela ONU na Coréia do Sul, em 2010
(Requerimento nº 2.758/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sgt. PM Ederson de Assis Carvalho, do 5º Batalhão
da PMMG, pela apresentação da dissertação “Projeto Olho Vivo: a íris
dos olhos da segurança pública”, aprovada pelo programa de pós-
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graduação em Geografia e Tratamento da Informação Espacial da
PUC Minas (Requerimento nº 2.767/2008, da Comissão de Segurança
Pública);

de congratulações com a Fetaemg pela realização da 3ª Feira de
Agricultura Familiar de Minas Gerais - Agriminas - e pelos bons
resultados das atividades desenvolvidas pela entidade no primeiro
semestre do corrente ano (Requerimento nº 2.775/2008, da Comissão
de Política Agropecuária);

de aplauso aos policiais civis mencionados pela ação que culminou
na prisão de Tiago Rodrigo Martins da Silva, integrante da mais
ousada e bem articulada quadrilha do País, no Bairro Aparecida, nesta
Capital. (Requerimento nº 2.776/2008, da Comissão de Segurança
Pública);

de apoio à demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol,
em Roraima, a ser encaminhada ao Presidente do STF, tendo em
vista o julgamento, a ser realizado por essa Corte, de ação judicial
relativa à matéria. (Requerimento nº 2.792/2008, da Comissão de
Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais civis que participaram da operação que
levou à prisão de Adílson José de Melo, conhecido como "Cirurgião" e
acusado de adulteração de veículos (Requerimento nº 2.800/2008, da
Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2008
Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento  -  Abertura  - Atas - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Execução dos Hinos do Japão e
Nacional - Palavras da Deputada Cecília Ferramenta - Palavras do
Deputado Chico Uejo - Apresentação musical - Entrega de placas -
Palavras do Sr. Rinaldo Campos Soares - Apresentação artística -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Vanderlei Miranda.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - Às 20 horas,

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 Chico Uejo, 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.

Masahiro Fukukawa, Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro;
Rinaldo Campos Soares, Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo
Horizonte e Presidente Executivo da Comissão Mineira Organizadora
das Comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil;
General-de-Divisão José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região
Militar e 4ª Divisão de Exército; Prof. Carlos Sigueyuki Sediyama,
Reitor da Universidade Federal de Viçosa; José Alcino Bicalho, Cônsul
do Reino do Marrocos; e Paulo Uejo, Prefeito Municipal de São
Gotardo; a Exma. Sra. Deputada Cecília Ferramenta e o Exmo. Sr.
Deputado Chico Uejo, co-autores do requerimento que deu origem a
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esta homenagem.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a colônia nipo-
brasileira de Minas Gerais pelos 100 anos da imigração japonesa para
o Brasil.

Execução dos Hinos do Japão e Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino do Japão e o

Hino Nacional, executados pelo Coral da Associação Mineira de
Cultura Nipo-Brasileira, sob a regência do maestro Tosiuki Tanaka.

- Procede-se à execução dos Hinos do Japão e Nacional.
Palavras da Deputada Cecília Ferramenta

Sr. Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, muito nos honra a
presença do Sr. Masahiro Fukukawa, ilustre Cônsul-Geral do Japão.
Na pessoa do Dr. Rinaldo Campos Soares, Cônsul-Geral Honorário do
Japão em Belo Horizonte, cumprimento as autoridades que compõem
a Mesa. Na pessoa do Sr. Fuminori Kanegane, Presidente da
Associação de Cultura Nipo-brasileira de Ipatinga, nesta oportunidade
representada pelo Sr. Massaharu Mine, gostaria de agradecer a
presença de todos.

Senhoras e senhores, o centenário representa um marco histórico
de amizade, trabalho e conquistas dos imigrantes japoneses e de
seus descendentes no Brasil. Para marcar essa data e contribuir para
o fortalecimento e desenvolvimento das relações entre mineiros e
japoneses, apresentamos o Projeto de Lei de nº 2.111, que institui o
dia 18 de junho como o Dia da Comunidade Japonesa em Minas
Gerais. O objetivo é estabelecer uma data para renovarmos,
anualmente, os laços de amizade, hoje centenários, que têm gerado
benefícios para os dois povos. Em Minas Gerais, os japoneses
chegaram num momento crucial da nossa história, trazendo
contribuições decisivas para o desenvolvimento econômico e social do
nosso Estado. A implantação da Usiminas em Ipatinga foi o primeiro
grande investimento nipônico no exterior, no período pós-guerra, há
50 anos. Com muita honra, fizemos esse requerimento, pois somos de
Ipatinga, representamos o Vale do Aço. Para nossa região, os
japoneses têm grande importância.

Os investimentos japoneses, que fizeram da Usiminas o maior
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complexo de aços planos da América Latina, estimularam outros
empresários japoneses a reforçar as relações comerciais com as
empresas mineiras e a cooperação Minas-Japão se consolidou ainda
mais, sobretudo no Vale do Aço. Por isso a Usiminas é símbolo de
uma parceria exitosa entre os dois países, e o Dr. Rinaldo Campos
Soares representa a sintonia existente entre mineiros e japoneses,
sendo amplamente respeitado pelos dois lados e merecedor do título
de Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte. Há 100 anos,
os imigrantes pioneiros chegaram ao País com a esperança no futuro
e iniciaram a construção da maior comunidade japonesa no exterior.
Hoje o Brasil agrega cerca de um milhão e meio de japoneses e
descendentes. Temos de agradecer aos japoneses o legado na
trajetória brasileira, por atuarem no nosso processo de
desenvolvimento econômico e social e por contribuírem para a
construção de novos rumos para o Brasil. A vocês, japoneses, o
nosso muito obrigada. A nossa amizade, cooperação mútua e
irmandade são para sempre, e vamos comemorar ainda outros
centenários e muitas parcerias futuras. Um grande abraço a todas e a
todos. Obrigada.

Palavras do Deputado Chico Uejo
Caro Deputado Vanderlei Miranda, que hoje preside esta reunião, e

Exmo. Sr. Masahiro Fukukawa, Cônsul-Geral do Japão no Rio de
Janeiro, nas pessoas de quem quero cumprimentar toda a Mesa, já
nomeada; senhoras e senhores, jovens e crianças, que hoje vieram
prestigiar na Assembléia Legislativa de Minas Gerais data tão
importante. Meu avô chegou ao Brasil no ano de 1918. Trabalhou em
lavouras em Santos e São José dos Campos e fixou-se em Lucélia, no
interior de São Paulo, onde meu pai, o mais novo de 11 irmãos,
nasceu. Como todo imigrante, passou por muitas dificuldades, viu
quatro de seus filhos morrerem ainda jovens, acometidos por doenças
desconhecidas por ele, com pouca ou nenhuma assistência médica.
Apesar de todas essas dificuldades, realizou também o sonho que o
trouxera ao Brasil: conseguiu sua terra, melhorou suas condições de
sobrevivência, viu seus filhos e netos se integrarem ao povo brasileiro,
sendo respeitados e ascendendo socialmente. Teve tempo de ver seu
filho mais novo se formar em medicina, tornar-se médico, ou “ishia”,
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uma grande honra inclusive no Japão, o que foi motivo de muito
orgulho. Infelizmente, não teve tempo para ver este mesmo filho, Dr.
Paulo Uejo, meu pai, tornar-se o primeiro descendente de japoneses
eleito Prefeito em Minas Gerais. Gostaria que ele estivesse aqui neste
momento. Ficam aqui minhas homenagens a meu pai e a meu avô.

Neste ano em que comemoramos o centenário da imigração
japonesa ou o ano do intercâmbio Brasil-Japão, comemoramos
principalmente a amizade desses dois povos. Amizade que ajuda e
impulsiona o desenvolvimento dos dois países. É um momento
importante para refletir sobre os últimos 100 anos e os próximos 100 e
igualmente importante para reconhecer que nossa amizade se baseia
em esforços mútuos: tão determinantes quanto as características de
trabalho, honestidade e persistência dos japoneses para o seu
sucesso foi a imensa generosidade do povo brasileiro, que, já nos
primeiros anos de imigração, concedeu aos japoneses todos os
direitos que os brasileiros possuíam, possibilitando não apenas a
integração dos povos mas também a ascensão social desses
imigrantes. São muitas as festividades que estão marcando o ano do
centenário da imigração japonesa. Para Minas, vai ser para sempre o
ano em que Nossa Alteza, o príncipe herdeiro do Japão, visitou seus
súditos mineiros. Os nossos agradecimentos ao Governador Aécio
Neves, que teve a sensibilidade de preparar uma recepção no Palácio
da Liberdade digna de Nossa Alteza, o que muito nos orgulhou.
Agradecemos os esforços do Prefeito Fernando Pimentel, do Cônsul-
Geral do Japão no Rio de Janeiro, Sr. Massahiro Fukukawa, do
Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte, Dr. Rinaldo
Campos Soares, agradecemos à Usiminas, à Fiemg e à Associação
Mineira de Cultura Nipo-brasileira, responsáveis pela construção do
jardim japonês, que marcou a passagem do Príncipe Naruhito em
Minas, oferecendo aos mineiros um pedacinho do Japão aqui, em
Belo Horizonte. Parabenizamos também as Associações Nikkeis, que
têm a responsabilidade de manter vivas as tradições nipônicas e de
transmitir a todos os interessados, descendentes ou não, os valores e
a filosofia japonesa. Esse é um grande desafio que acredito possa ser
vencido, principalmente se unirmos a força das 17 associações
existentes em Minas com esse objetivo. Se o Palácio da Liberdade
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teve a honra de receber Nossa Alteza, a Assembléia Legislativa, a
Casa dos mineiros, está tendo hoje a honra de receber e homenagear
os súditos de Nossa Majestade, o Príncipe herdeiro do Japão. Uma
justa homenagem aos mineiros de olhos puxados, que tanto
contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais. Muito Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à apresentação

do Grupo de Taiko do Colégio Dimensão - Rede Pitágoras, da cidade
de São Gotardo.

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, a Deputada Cecília Ferramenta e o
Deputado Chico Uejo farão a entrega a cada um dos representantes
de associações nipo-brasileiras de placa alusiva a esta homenagem.
As placas a serem entregues aos representantes das associações
contêm os seguintes dizeres: “Centenário da imigração japonesa para
o Brasil. Homenagem do Parlamento mineiro à comunidade nipo-
brasileira em Minas Gerais pela inestimável contribuição ao
desenvolvimento do Estado.”.

Para receber as placas, convidamos os representantes da
Associação Beneficente Cultural Esportiva de São Gotardo, da
Associação Cultural Beneficente Esportiva Nipo-Brasileira de
Patrocínio, da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de
Carandaí, da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de
Paracatu, da Associação Esportiva Nipo-Carmense, da Associação
Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Poços de Caldas, da Associação
Cultural Sul de Minas, da Associação Cultural Esportiva Nipo-
Brasileira da Mantiqueira, da Associação de Janaúba, da Associação
dos Cooperados de Pirapora, da Associação Mineira de Cultura Nipo-
Brasileira, da Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga, da Associação
Nipo-Uberaba, da Associação Nikkei de Araguari, da Associção Nikkei
de Araxá e da Associação Nikkei de Uberlândia.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Neste momento, o Deputado Vanderlei Miranda, neste

ato representando o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. Rinaldo Campos Soares, Cônsul-Geral
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Honorário do Japão em Belo Horizonte, de placa alusiva também a
esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “No ano em
que se comemoram os 100 anos da imigração japonesa para o Brasil,
a Assembléia Legislativa presta uma especial homenagem ao Sr.
Rinaldo Campos Soares, Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo
Horizonte. Mineiro de Divinópolis, esse grande homem, que já é
detentor de diversos títulos e comendas, tem contribuído de maneira
decisiva para o desenvolvimento do Estado, ao agregar a colaboração
da comunidade nipo-brasileira que vive em Minas Gerais.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Rinaldo Campos Soares

Exmos. Srs. Deputado Vanderlei Miranda, neste ato representando o
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Masahiro Fukukawa, Cônsul-
Geral do Japão no Rio de Janeiro; Gen.Div. José Mário Facioli, nosso
Comandante da 4ª Região Militar do Exército; Deputado Federal Luiz
Fernando Faria; Paulo Uejo, Prefeito de São Gotardo; Deputada
Estadual Cecília Ferramenta, co-autora do requerimento que deu
origem a esta solenidade; Deputado Estadual Chico Uejo, co-autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem e que saudou aqui o
seu pai e o seu avô com tanta emoção, uma das características dos
valores da cultura japonesa, que é a família; Carlos Sigueyuki
Sediyama, Reitor da Universidade Federal de Viçosa; José Alcino
Bicalho, Cônsul do Reino do Marrocos; associações presentes, entre
tantas as de São de Gotardo, Carandaí, Poços de Caldas,
Mantiqueira, Ipatinga, Patrocínio, Paracatu, a Esportiva Carmense e a
Mineira, que aqui vieram para receber esta homenagem; minhas
senhoras e meus senhores, quero saudar a presença de todos,
ressaltando a significância deste momento em que a egrégia
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a Casa do povo mineiro
rende homenagens ao legado de lutas e de conquistas de mineiros e
japoneses. Personagens que venceram o tempo e, mesmo com a
diferença de hábitos e da geografia, subiram ao palco da história para
romperem 2008 de braços dados, comemorando 100 anos de
amizade. De fato, um século de história. Os bons ventos trouxeram às
margens do nosso país os primeiros imigrantes japoneses.
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Comungando labor e sonhos, eles marcaram a gênese de uma
geração que viria a ser a maior comunidade japonesa do mundo fora
das fronteiras nipônicas e que encontrou, também em terras mineiras,
um ambiente próspero para se frutificar.

No ano das comemorações do centenário da imigração japonesa no
Brasil, é premente ressaltarmos a devida importância da contribuição
de nossa comunidade Nikkei na formação da identidade
empreendedora de Minas. Essa força econômica é notável
especialmente no Vale do Aço, região que recebeu de braços abertos
os bravos pioneiros nipônicos, que tanto contribuíram para tornar a
Usiminas e a Cenibra símbolos de prosperidade. Da mesma forma,
não poderia deixar de citar a contribuição do capital japonês para o
desenvolvimento de nossa agricultura por meio do Projeto Cerrado,
que, desde os anos 70, tem impulsionado a produção agrícola do
Estado, notadamente no Município de São Gotardo. E, quando vemos
aqui reunidos representantes dessas e de outras diversas
associações nipo-brasileiras de Minas, somos instados ainda mais a
reconhecer e valorizar a presença desses imigrantes nas raízes
históricas do nosso Estado. Estamos, senhoras e senhores,
envolvidos em torno deste desafio. Estamos trabalhando este ano na
aglutinação de influentes agências públicas e privadas, entidades que,
sensíveis ao ensejo, celebram oficialmente o compromisso dos
mineiros de se lançarem partícipes das comemorações do centenário
da imigração. Junto a nós, portanto, o governo de Minas, a Prefeitura
de Belo Horizonte, a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais e a Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira criaram a
Comissão Organizadora do Centenário em Minas, com a missão de
formular e administrar uma agenda de eventos e marcos
comemorativos alusivos ao Japão que há em nossa terra. Desde o
início deste ano, colocamos em curso uma extensa programação
cultural, iniciada com o Encontro Mundial de Artes Cênicas em Belo
Horizonte, no mês de março, e que até o final do ano seguirá
agregando ao calendário cultural da cidade um recorte das artes
japonesas, seja na dança, no cinema, no artesanato, na música, seja
no teatro. Com muito orgulho, inauguramos o auditório da Associação
Mineira de Cultura Nipo-Brasileira em Belo Horizonte, finalizamos a
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restauração da sede da Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga e
descortinamos, no jardim zoológico, o belíssimo Jardim Japonês de
Belo Horizonte, que constitui um venturoso e delicado diálogo entre
natureza, costumes e culturas. Ainda neste ano, pretendemos
inaugurar o Memorial da Imigração Japonesa do Parque Ecológico da
Pampulha. Certamente este será um dos mais significativos marcos
arquitetônicos e culturais do centenário no Brasil. Em seus 400m2 de
área construída, simbolizará uma ponte entre o Brasil e o Japão e
contará ainda com uma instalação interna do renomado cenógrafo
Paulo Pederneiras, apta a receber também ações de cunho
socioeducativo, como visitas orientadas para estudantes de
instituições públicas e privadas de ensino. É portanto, senhoras e
senhores, sob a ótica dessa programação e à luz do centenário da
imigração que se realiza orgulhosamente esta solenidade. E, ao
encerrar esta minha mensagem, gostaria de reiterar o meu
agradecimento diante do apoio que tenho recebido na Presidência
Executiva da Comissão Organizadora das Comemorações do
Centenário da Imigração em Minas. Reservo também especial
gratidão à Deputada Cecília Ferramenta e ao Deputado Chico Uejo,
pela oportuna iniciativa de congregar diversas representações da
comunidade nikkei mineira, evidenciando a grandeza política com que
esta Casa acolhe a memória de sua própria terra.

Por fim, agradeço penhoradamente a homenagem a mim prestada,
na confiança de estar correspondendo à auspiciosa responsabilidade
de estimular a consolidação das sinergias Brasil-Japão, no posto de
Cônsul-Geral Honorário em Belo Horizonte, uma tarefa que muito me
honra, ainda mais em uma data tão especial como o centenário,
tempo de refletirmos sobre o belo capítulo de amizade entre dois
povos irmãos, que, tenho certeza, levarão para o futuro o espírito
cooperativo que os guiou pela história. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à apresentação

do Grupo de Odori Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira.
- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Masahiro Fukukawa, Cônsul-Geral do Japão no Rio de
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Janeiro; Dr. Rinaldo Campos Soares, Cônsul-Geral Honorário do
Japão em Belo Horizonte e Presidente Executivo da Comissão Mineira
Organizadora das Comemorações do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil; em nome dos quais cumprimento a Mesa e todos
os presentes.

Há 100 anos, deixando o navio Kasato Maru, desembarcavam em
Santos os primeiros 781 imigrantes japoneses, que, após longa e
desconfortável viagem, aportavam neste país, com seus sonhos de
prosperidade e sua enorme esperança. Numa história de muitos
percalços, já que as diferenças lingüísticas e culturais eram enormes -
e uma guerra mundial deixou em campos opostos as duas nações,
trazendo embaraços, restrições e mesmo confiscos de bens para os
descendentes daqueles imigrantes pioneiros -, Brasil e Japão podem
hoje celebrar os maravilhosos resultados de uma grande aventura em
conjunto. Dando prosseguimento à miscigenação realmente efetivada
nos anos 60, as novas gerações nipo-brasileiras são inteiramente
integradas ao País, ao mesmo tempo em que se inaugurou a era em
que o Japão acolhe trabalhadores brasileiros, os nossos bravos
dekasseguis. Se a arte contemporânea brasileira recebe hoje a
influência decisiva de Manabu Mabe, Flávio Shiro ou Tomie Ohtake,
entre outros grandes nomes, ou se Tizuka Yamazaki nos traz a força
de suas imagens cinematográficas, a culinária japonesa é plenamente
adotada pelas gerações mais novas de brasileiros. Minas Gerais, em
especial, tem sua história recente e seu desenvolvimento econômico
estreitamente ligados ao Japão, que hoje é o 5º comprador mundial de
nossos produtos. Mas, desde a implantação da Usiminas, primeiro
investimento nipônico no exterior depois da guerra, nossos laços vêm-
se estreitando. Hoje, na região de São Gotardo, descendentes de
agricultores japoneses promovem uma profunda revolução em nosso
cerrado. No momento, Minas vem recebendo novos investimentos,
como a da Sumitomo, do nascente pólo siderúrgico de Jeceaba, além
das fortes presenças de capital na Cenibra, no Grupo Vallourec, na
CBMM ou na Daido Química. Mineiros e japoneses têm também uma
forte fraternidade espiritual. Há 35 anos, temos como Estado-irmão a
Província de Yamanashi, na qual se localiza o belo e emblemático
Monte Fuji, o mais autêntico e definitivo cartão postal japonês. Minas,



667

que, há apenas alguns meses, recebeu a ilustre visita do príncipe
herdeiro Naruhito, tem muito orgulho de nossos laços culturais e
econômicos e também o privilégio de abrigar em seu território mais de
dez mil cidadãos nipo-brasileiros. Esse é, portanto, o momento ideal
de abraçar e agradecer aos membros de nossas diversas colônias.
Hoje, sem dúvida, graças à sua inestimável contribuição, todo mineiro
pode sentir-se, cada vez mais, um cidadão do mundo. Se o Monte
Fuji, embora nosso por tanta afinidade, não está ao alcance de nossos
olhos, teremos aqui, diante desta Casa, que representa todo o povo
mineiro, a nos lembrar perenemente dessa amizade, a beleza, a força
e a delicadeza da cerejeira aqui plantada, que marcará este dia
21/8/2008. Não posso deixar de parabenizar meus companheiros
deste Parlamento: o Deputado Chico Uejo, jovem Líder, com futuro
brilhante na arte de legislar ou, quem sabe, também de executar, e a
minha companheira e amiga Deputada Cecília Ferramenta, que, nesta
Casa, tem sido brilhante parlamentar, representando todas as
mulheres do nosso Estado.

Peço permissão, fugindo um pouco do protocolo, como grande país
cristão que somos, para deixar aqui registrada uma pequena
mensagem cristã que aprendi com a minha querida amiga irmã
Katisuko, que há muito tempo não vejo: “Iesu samava watachi tatito
ichoni imassu”. 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 25, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2008
Às 15 horas, 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
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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, pareceres de redação final e
proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: Ofício nº 452/2008, do Subsecretário
da Casa Civil (8/8/2008), e ofício do Presidente do BDMG, prestando
informações sobre a situação dos agricultores do Projeto Jaíba I -
Gleba C2 (8/8/2008). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Resolução nº 2.597/2008, no 1º turno, para o qual designou relator o
Deputado Antônio Carlos Arantes. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 2.481 e 2.529/2008 (relator: Deputado Chico Uejo).
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.743/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.409, 2.421, 2.422, 2.424 e 2.426/2008. 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, 19 de agosto de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 19/8/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.551, 2.457 e 2.584/2008, em turno único
(Deputado Dimas Fabiano) e 1.874/2008 no 1º turno (Deputada Maria
Lúcia Mendonça). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.496/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão) e 2.551/2008
(relator: Deputado Dimas Fabiano), que receberam parecer por sua
aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin
Moura em que solicita seja convidado o Secretário de Cultura de
Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant, para participar de reunião
desta comissão com o objetivo de expor as novas diretrizes e
propostas da Secretaria de Cultura. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2008

ATA
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
do Sr. Alexandre Magrineli dos Reis, Chefe de Gabinete da Fundação
Estadual do Meio Ambiente (2/8/2008); e do Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente do Senado Federal (9/8/2008). Passa-se à 1ª Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.764/2007 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Inácio Franco). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.729, 2.737 a
2.740, e 2.758/2008. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes em que solicita
a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial para debater o licenciamento de
projetos agrossilvipastoris sob as normas do novo decreto e também
discutir a utilização do zoneamento ecológico econômico para a
agilização do licenciamento ambiental; Vanderlei Miranda em que
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solicita a realização de audiência pública da Comissão conjunta com a
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, com o
intuito de obter informações sobre os critérios a serem adotados no
período de defeso (piracema) no ano de 2008, assim como obter
informações sobre as estatísticas das operações de defeso realizadas
nos anos de 2006 e 2007; da Frente Parlamentar em prol da Região
Metropolitana de Belo Horizonte em que solicita a realização de
reunião com convidados para debater a questão dos resíduos sólidos
e, em especial, conhecer o trabalho do Centro Mineiro de Referência
em Resíduos; e Cecília Ferramenta em que solicita que, precedendo a
audiência pública da Comissão a ser realizada no dia 26/8/2008, em
Ipatinga, para discutir a construção de rede de transmissão de energia
elétrica sob a responsabilidade da empresa Interligação Elétrica de
Minas Gerais - Iemg -, na APA Ipanema no Distrito de Tribuna, zona
rural daquele Município, seja feita uma visita ao local da obra. A
Presidência recebe os seguintes requerimentos, que serão apreciados
oportunamente: do Deputado Délio Malheiros em que solicita a
realização de audiência pública da Comissão para discutir os impactos
ambientais provocados pela criação de um distrito industrial no
Município de Itabirito, junto à Serra da Moeda; e do Deputado Inácio
Franco em que solicita seja encaminhado ao Ministério Público
Estadual, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e à Polícia Ambiental pedido de providências com vistas à
apuração de denúncia de crime de degradação ambiental na MG-050
(ao lado do posto de pedágio Formiga sentido Pimenta), localizado na
zona rural do Município de Formiga. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Antônio Júlio - Deiró Marra.

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

1.478/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores,
Produtores Rurais e Artesãos do Melo e Região, com sede no
Município de Capela Nova.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 1.478/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores, Produtores Rurais e
Artesãos do Melo e Região, com sede no Município de Capela Nova.

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 mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto (alteração
registrada em 7/5/2008) determina que as atividades dos seus
Diretores, Conselheiros, instituidores e associados não serão
remuneradas; e no art. 41 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição filantrópica
municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.478/2007.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.457/2008
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Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Circolo Siciliano del Brasile,
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 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 2.457/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Circolo Siciliano del Brasile, com sede no Município de
Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua promover a
integração social de italianos e seus descendentes, especialmente da
colônia siciliana, residentes no Estado de Minas Gerais.

Na consecução de seu objetivo, desenvolve ações nas áreas de
saúde, educação, esporte e cultura; promove cursos e seminários
para difundir seus princípios e ideais; incentiva a formação do
voluntariado; realiza programas para a capacitação profissional dos
associados.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.457/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.479/2008

Comissão de Cultura
Relatório
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De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Lira Musical 1º de Maio, com sede no
Município de Leopoldina.

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 2.479/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Lira Musical 1º de Maio, com sede no Município de Leopoldina, que
tem como finalidade precípua a disseminação da arte musical.

Para a consecução de seu objetivo, mantém uma escola de música
destinada ao aperfeiçoamento dos seus integrantes e à formação de
novos músicos.

Dessa maneira, coopera com o aprimoramento cultural da
população, além de se fazer presente em desfiles, solenidades, datas
cívicas e festivas.

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

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

nº 2.479/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.629/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o 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.

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

Trata o Projeto de Lei nº 2.629/2008 de dar denominação aos
prédios que integram a estrutura do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça no
Município de Belo Horizonte. Assim, fica denominado José Diogo de
Almeida Magalhães o prédio situado na Rua Ouro Preto, nº 703, e
Carlos Ferreira Brandão o situado na Rua Dias Adorno, nº 367.

Cabe ressaltar que os nomes aqui destacados foram escolhidos
após eleição no âmbito da instituição a qual pertenceram, por suas
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à população
mineira.

O homenageado José Diogo de Almeida Magalhães, natural de
Ouro Preto, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas
Gerais em 1933. Dois anos depois, iniciou sua carreira profissional
como Promotor de Justiça da Comarca de Ouro Fino. Em 1950, foi
promovido à 6ª Vara de Belo Horizonte e, em seguida, ao cargo de
Subprocurador-Geral do Estado. Ocupou o cargo de Procurador-Geral
por duas ocasiões: em substituição, em 1967, e quando nomeado pelo
Governador Israel Pinheiro, em 1969.

Natural de Pouso Alegre, Carlos Ferreira Brandão terminou o curso
de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais em 1952.
Ingressou no Ministério Público, em 1953, como Promotor de Justiça
interino da Comarca de Pouso Alegre. Em 1956, ocupou o cargo na
Comarca de Borda da Mata e, em 1965, foi promovido para a
Comarca de Jequitinhonha. Passou ainda pelas Comarcas de
Muzambinho, Silvianópolis e Pouso Alegre, onde representou o
Ministério Público até sua aposentadoria. Em sua vida acadêmica, foi
professor da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas, da
Escola Superior de Administração de Empresas e da Faculdade de
Direito do Sul de Minas, da qual foi também fundador, membro do
Conselho Técnico Administrativo e Vice-Diretor.

Trata-se, portanto, de dois profissionais que se notabilizaram por
sua atuação em defesa da sociedade mineira, cujo legado transcende
o aspecto jurídico de suas atribuições funcionais.

Por sua valiosa contribuição para a construção do bem comum,
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consideramos justa e meritória a perpetuação da homenagem que
lhes pretende fazer o projeto de lei em análise.

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

nº 2.629/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.630/2008

Comissão de Cultura
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, objetiva
declarar de utilidade pública a Fundação Harmonia de Artes e
Conhecimentos Transcendentais, com sede no Município de São
Tomé das Letras.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem ela agora a este colegiado para deliberação conclusiva,
com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.630/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos
Transcendentais, entidade civil sem fins lucrativos, de cunho cultural,
que objetiva promover o autoconhecimento para o aprimoramento do
ser humano e da comunidade em que vive, estimulando atividades
voltadas para as artes marciais, as técnicas de meditação, a
bioenergética, a música, as artes cênicas, os estudos científicos, a
medicina alternativa, a pintura e as artes manuais.

Para atingir seus objetivos programáticos, realiza atividades de
inclusão, de reconhecido interesse público; zela pelos conceitos da
moral e da ética; busca constituir valiosa parceria com o poder
público, para implementação de projetos favorecedores da arte na
comunidade.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade
está habilitada a receber o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.630/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.649/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Centro de
Assistência Social e Educacional John F. Kennedy - Case -, com sede
no Município de Belo Oriente.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.649/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Centro de Assistência Social e
Educacional Jonh F. Kennedy, com sede no Município de Belo
Oriente.

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 mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
24 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas; e o art. 39 dispõe que, na hipótese de sua extinção, o
patrimônio remanescente será destinado à Fundação Educativa e
Cultural de Belo Oriente.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.649/2008.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.652/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Instituto Promoção do Meio Ambiente e
da Cidadania - Imac -, com sede no Município de Muriaé.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008 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 2.652/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Instituto Promoção do Meio Ambiente e da Cidadania, com sede no
Município de Muriaé.

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 mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 14 de seu estatuto
determina que o exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal
será inteiramente gratuito; e o art. 47 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade sem
fins lucrativos, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social e
que esteja qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que
dispõe sobre qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, como Organização da Sociedade Civil de Interesse
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Público.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.652/2008.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.666/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Maranata, com sede no Município de São Gonçalo do
Abaeté.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 9/8/2008, 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 2.666/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Maranata, com sede no Município de São
Gonçalo do Abaeté.

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 mencionadas no referido dispositivo, 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 estabelece que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, não serão remuneradas; e o art. 33 dispõe que, em caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
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Social, ou a entidade pública.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.666/2008.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.671/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 261/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio
situada no Município de Santa Vitória.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2008 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.671/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Professora Dirce Maria de Oliveira à Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio, localizada no Distrito de
Chaveslândia, no Município de Santa Vitória.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
mencionadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
art. 25 da nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que
lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município.
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À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
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, no art. 66, não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder
Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.671/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.673/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 263/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio
situada no Município de Formiga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2008 e,
a seguir, encaminhada a este 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.673/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Professora Maria Aparecida Costa de Resende à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada na
Penitenciária de Formiga.
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No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
art. 25 da nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que
lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o
homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços
prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder
Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.673/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o 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”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber 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
O projeto em exame tipifica como infração administrativa 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 ganho ilícito em
detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas,
mediante especulação. Nos termos do projeto, considera-se ganho
ilícito o ágio de venda de ingresso superior a 20% em relação ao valor
oficialmente cobrado pelo organizador do evento.

São as seguintes as sanções previstas na proposição: apreensão
dos ingressos, multa de 300 Ufemgs e proibição de freqüentar
estádios, se for o caso, por dois anos; em caso de reincidência, além
da apreensão e da interdição de freqüentar os estádios nos termos
mencionados, será cobrada multa no valor de 1.000 Ufemgs.

Objetiva-se, evidentemente, combater a ação especulativa dos
cambistas, os quais se multiplicam em dias de jogos, “shows” e
eventos artísticos e culturais de forte apelo popular.

Da perspectiva penal, é preciso dizer que a ação deletéria dos
cambistas enquadra-se no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521, de 26/12/51,
que dispõe sobre os crimes contra a economia popular. Segundo o
referido dispositivo, configura crime “obter ou tentar obter ganhos
ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de
pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos”.

Para além da esfera penal, o projeto em exame pretende enquadrar
os cambistas que cobram ágio superior a 20% em infrações
administrativas, nos termos já expostos. A habilitação do Estado para
editar norma dessa natureza decorre da competência outorgada aos
Estados membros para legislar sobre relações de consumo, na via da
legislação concorrente, conforme preceitua o art. 24, inciso V, da
Constituição da República. Trata-se, pois, de imprimir densidade e
concreção normativa ao disposto no art. 5º, XXXII, da Lei Maior,
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segundo o qual o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor.

Outrossim, cumpre dizer que não há, no caso em exame, regra
instituidora de reserva de iniciativa a impedir que este Parlamento
deflagre o devido processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.617/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.491/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.491/2008, de autoria do Deput ado Agostinho
Patrús Filho, que declara de utilidade pública a Fundação Cultural e
Educativa Padre Victor - Funcep -, no Município de Três Pontas, 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° 2.491/2008
Declara de utilidade pública  a Fundação Cultural e Educativa Padre

Victor - Funcep -, com sede no Município de Três Pontas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Cultural e

Educativa Padre Victor - Funcep -, com sede no Município de Três
Pontas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008

ATA
ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2008
Presidência dos Deputados Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro

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

(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência:
Mensagens nºs 268 e 269/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs
2.695 e 2.696/2008, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofício nº 21/2008, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e
cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.697 a 2.706/2008 - Requerimentos nºs 2.814 a
2.821/2008 - Requerimentos do Deputado Délio Malheiros (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo e de
Participação Popular e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Carlos
Pimenta e Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos do
Deputado Carlos Pimenta, da Deputada Elisa Costa e dos Deputados
Weliton Prado e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do
Deputado Délio Malheiros (2); deferimento - Inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo
- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
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Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - 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.
Questões de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
nome do PSDB, quero comunicar à Casa o falecimento do pai do
nosso colega Deputado Rêmolo Aloise, ocorrido hoje em São
Sebastião do Paraíso. Manifesto nosso pesar em nome dos colegas
da bancada e creio que de toda a Assembléia Legislativa. O Deputado
Rêmolo é uma pessoa muito atenciosa e carinhosa com todos nós.
Num momento de perda como este, pelo qual a família e o Deputado
passam, em nome da Bancada do PSDB queremos associar-nos à
sua dor e lamentar profundamente o passamento do seu pai, pessoa
de bem, operosa, trabalhadora, que construiu sua vida a golpes de
muito esforço e muita luta e enfrentou momentos muitos adversos
durante toda a sua vida. Pela manhã, falei com o Deputado Rêmolo
Aloise e lhe transmiti o nosso pesar pessoal. A família se mostrava
conformada com os desígnios de Deus, que, afinal de contas, é o
dono da nossa vida.

Gostaria, pois, de manifestar aqui o nosso pesar em nosso nome e
em nome da Bancada do PSDB, pelo falecimento do pai do Deputado
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Rêmolo Aloise.
O Sr. Presidente - A Presidência, com os demais membros deste

Parlamento, manifesta solidariedade no momento do passamento do
pai do Deputado Rêmolo Aloise, amigo de todos nós, parlamentar
respeitado nesta Casa. A Mesa pronuncia o seu voto de pesar
oficialmente a esse acontecimento.

O Deputado Sebastião Costa - Inicialmente, quero fazer coro às
palavras do Deputado Ademir Lucas no que se refere ao passamento
do pai do Deputado Rêmolo Aloise. Falarei sobre a correspondência
importante que creio que todos os Deputados receberam em seus
gabinetes, vinda da Associação dos Magistrados. O teor dessa
correspondência é o seguinte: “Belo Horizonte, 21/8/2008. Agradeço-
lhe por toda a atenção dispensada à causa dos magistrados no
desenvolvimento dos trabalhos relativos ao processo legislativo de
alteração da Lei de Organização e Divisão Judiciária. Creio que as
alterações sugeridas e efetuadas no Projeto de Lei Complementar nº
26, de 2007, refletem a realidade da magistratura, aprimorando a
finalidade da lei. Uma vez mais, partiu da Assembléia Legislativa os
maiores avanços da lei orgânica da magistratura mineira, que, com
paciência e sensibilidade, travou um exaustivo diálogo com os
integrantes do Judiciário de 1ª e 2ª instâncias, da Capital e do interior,
possibilitando assim a construção de uma Justiça mais eficiente e
cidadã. Assim, a Amagis reconhece, de público, o trabalho
desenvolvido por cada um dos integrantes dessa Casa Legislativa e,
nesta oportunidade, apresenta os mais efusivos agradecimentos da
magistratura de Minas Gerais”. Sr. Presidente, pedi para fazer este
registro considerando a importância do tema e a seriedade do órgão
de onde emana a correspondência. Assim sendo, atitude semelhante
ou idêntica a essa engrandece a atividade do Poder Legislativo.
Agradeço a V. Exa. a oportunidade.

Correspondência
- O Deputado Weliton Prado, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
“MENSAGEM Nº 268/2008*

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
à Escola Estadual de ensino fundamental e médio - EJA, situada na
Penitenciária Regional de Três Corações, a denominação de Escola
Estadual Herbert José de Souza, de ensino fundamental e médio -
EJA.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem
ao sociólogo Herbert José de Souza, defensor dos direitos humanos
que lutou muito contra as desigualdades sociais, destacando-se no
cenário nacional.

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 Herbert José de Souza, de ensino fundamental e
médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio -
EJA, localizada na Penitenciária Regional de Três Corações, no
Município de Três Corações.

Herbert José de Souza começou sua militância política na Juventude
Católica, em Belo Horizonte. Trabalhou no Ministério da Educação e
Cultura e na Superintendência de Reforma Agrária. Lutou pelos
direitos das pessoas portadoras do HIV e dos doentes com AIDS.

Com plena convicção e lucidez das conseqüências provocadas
pelas desigualdades sociais, o sociólogo coordenou inúmeras
campanhas e movimentos em prol dos direitos humanos, da
cidadania, da educação qualitativa e da solidariedade humana. Dessa
forma, tornou-se figura benemérita no cenário nacional.

O homenageado nasceu no dia 3/11/1935 e faleceu no dia 9/8/1997.
Cumpre ressaltar que, no Município de Três Corações, 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,
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instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.695/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Herbert José de Souza à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, no Município de
Três Corações.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,
situada na Penitenciária Regional de Três Corações, naquele
Município, passa a denominar-se Escola Estadual Herbert José de
Souza, de ensino fundamental e médio - EJA.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 269/2008*

Belo Horizonte, 14 de agosto 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 Augusto Soares à Escola Estadual
de Ensino Fundamental, localizada no Município de Novo Cruzeiro.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória de Augusto Rodrigues Soares, que se destacou pela
dedicação aos assuntos de interesse público, doando, inclusive,
terreno para construção do prédio escolar.

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 Augusto Soares, de ensino fundamental, à Escola
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Estadual de Ensino Fundamental localizada na Fazenda Santo
Antônio, no Município de Novo Cruzeiro.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental que, em
reunião realizada no dia 2/7/2008, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Augusto Soares para denominação da referida unidade de ensino.

Augusto Rodrigues Soares nasceu em Sapezinho - Novilhona, no
Município de Novo Cruzeiro, filho do Sr. João Rodrigues da Cruz e
Sra. Maria Rodrigues Sabará.

Destacando-se por sua simplicidade e bondade, qualidades que,
aliadas a sua disposição para o trabalho, lhe permitiram dedicar-se
com empenho e eficiência aos assuntos de interesse público, doando
terreno para construir o prédio escolar.

O homenageado nasceu em 4/9/1904 e faleceu em 24/7/1992.
Cumpre registrar que, no Município de Novo Cruzeiro, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de julho de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.696/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Augusto Soares à Escola

Estadual de Ensino Fundamental, no Município de Novo Cruzeiro.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Augusto Soares a Escola

Estadual de Ensino Fundamental, localizada na Fazenda Santo
Antônio, no Município de Novo Cruzeiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 21/2008

Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas,
encaminhando relatório referente às atividades desse órgão no
primeiro trimestre deste ano. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS
Do Sr. Marconi Perillo, Presidente da Comissão Permanente de

Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal, comunicando
mudança de data do I Simpósio Infra-Estrutura e Logística no Brasil -
Desafios para um País Emergente.

Do Sr. Adão Pretto, Presidente da Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados, encaminhando a “Carta de
Brasília ao Poder Público e à Sociedade Brasileira”, assinada por
entidades promotoras do I Seminário de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, realizado nos dias 7 e 8/5/2008, em Brasília. (- À
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Vital do Rêgo Filho, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara dos Deputados, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.698/2008, da Comissã o de Defesa do
Consumidor.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.585/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.585/2008.)

Do Sr. Ezequiel Sousa do Nascimento, Secretário de Políticas
Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego,
encaminhando cópia do Sexto Termo Aditivo ao convênio que
menciona, celebrado entre esse Ministério e o Governo de Minas
Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário de Meio Ambiente em
exercício (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs
1.954 e 1.956/2008, da Comissão de Participação Popular.
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Do Sr. Alberto Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia,
convidando este Parlamento para o fórum “Diálogos da Terra”, a
realizar-se de 26 a 28/11/2008, nesta Capital.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas ao impacto financeiro mensal decorrente de
reajuste da tabela de vencimento básico da carreira de Procurador do
Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 44/2008.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda
em exercício (2), prestando informações relativas aos Projetos de Lei
nºs 1.857/2007, 2.122 e 2.123/2008, em atenção a pedidos da
Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Luciano Vitor Gomes, Presidente da Câmara Municipal de
Nova Lima, pleiteando que este Legislativo inclua em pauta, com
urgência, o Projeto de Lei nº 1.093/2007. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.093/2007.)

Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente do DNIT
em Minas Gerais, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Transporte encaminhado pelo Ofício nº
1.152/2008/SGM.

Do Sr. Juliano Fiscicaro, Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Social (2), prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.642/2007, da Comissão de Participação Popular; e solicitando
indicação de representante da Frente Parlamentar Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente para compor o Conselho
Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte do Estado de Minas Gerais .

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.784 /2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.784/2007.)

Do Sr. Valdiney Camilo Campos, Juiz de Direito da Comarda de
Jequeri, encaminhando cópia do laudo da perícia técnica de
engenharia realizada pelo Ministério Público do Estado na cadeia
pública dessa Comarca, bem como laudo de vistoria realizada no
mesmo local pelo setor de perícia técnica da 12ª Delegacia Regional
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de Polícia Civil de Ponte Nova. (- À Comissão de Segurança Pública.)
Do Sr. Roberto Apolinário de Castro, Juiz da 119ª Zona Eleitoral,

encaminhando, para coonhecimento, divulgação e demais
providências cabíveis, o relatório das atividades eleitorais
desempenhadas na referida Zona Eleitoral em parceria com o Interact
Club de Governador Valadares.

Do Sr. Helder Santos Amorim, Procurador do Trabalho, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.714 /200 7, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Newton Gylney Nascimento Padilha, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.616/2008, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Sergio Gaudenzi, Presidente Infraero, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.621/2008, da Comissã o de Transporte.

Do Sr. Willimam Hestefani da Silva, Presidente do Conselho
Estadual de Participação e Integração da Comunidade Negra,
solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº 2.177/2008, que trata da
criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, com
previsão de fundo orçamentário para financiar as ações do referido
Conselho. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.177/2008.)

Do Sr. Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infra-
Estrutura Municipal (4), dando ciência da liberação dos convênios
celebrados pela Secretaria de Transportes nos meses de abril, maio,
junho e julho, conforme menciona. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Antônio Souza da Eira, Secretário Executivo do
Ministério da Integração Nacional, informando a liberação dos
recursos financeiros que menciona, destinados às obras da Barragem
do Peão, no Município de São João do Paraíso. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

De Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, encaminhando o
documento final do I Seminário de Segurança Alimentar dos Povos
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Indígenas de Minas Gerais, realizado na Aldeia Guarani da
Comunidade Pataxó, no Município de Carmésia. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. João Luiz Guadagnin, Diretor do Departamento de
Financiamento e Proteção da Produção Rural da Secretaria da
Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.777/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a
liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados à
execução de programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.464/2008 , da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios
da CEF, informando alguns pontos do Contrato de Recursos do
Orçamento Geral da União celebrado entre essa instituição financeira
e a UFMG, que servirão a esta Casa no controle que está obrigada a
exercer. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Alisio J. M. Vaz, Vice-Presidente Executivo do Sindicato
Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de
Lubrificantes, prestando informações relativas a pedido da Comissão
de Defesa do Consumidor encaminhado pelo Ofício nº
1.735/2008/SGM. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Mauro Sérgio Bogéa Soares, Diretor-Geral da Escola de
Administração Fazendária do Ministério da Fazenda, solicitando que
esta Casa colabore na divulgação do 3º Concurso de Monografias da
Controladoria-Geral da União.

Do Sr. Renato Pinto Venâncio, Presidente do Conselho Estadual de
Arquivos, da Secretaria de Cultura, solicitando que esta Casa indique
representante para participar de reunião em 4/9/2008, quando serão
discutidos assuntos pertinentes à reativação do referido Conselho.
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Da Sra. Maria Stella da Rocha Silva, em nome dos servidores da
Carreira de Assistente Técnico da Educação Básica, manifestando
indignação com o que propõe o Projeto de Lei nº 1.324/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.324/2007.)

Da Sra. Juliana Farias Brandão Côrtes, Técnica Administrativa do
Conselho Nacional do Ministério Público, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 2.588/2008, da Comissão de Direitos
Humanos, por determinação do Secretário-Geral do referido
Conselho.

Do Sr. Joaquim F. V. Carvalho, Secretário Administrativo da Câmara
Municipal de Araçuaí, encaminhando cópia da Indicação nº 31/2008,
de autoria do Vereador Carlindo Dourado Souza, aprovada por essa
Casa Legislativa, em que solicita a aprovação do Projeto de Lei nº
1.759/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.759/2007.)

Do Sr. João Moreira, Presidente da Federação Nacional dos
Servidores dos Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal,
encaminhando a Carta de João Pessoa, aprovada durante o XX
Encontro da Fenal.

De Abele Travaglia, Presidente do Instituto Elena Fusaro Trincanato,
encaminhando o Relatório de Atividades - 2007 dessa entidade. ( - À
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Raul Herrmann Jr., encaminhando vídeo contendo
informações sobre a Mina Apolo, nova mina de minério de ferro da
Cia. Vale.

CARTÕES
Do Sr. Reginaldo Lopes, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 2.547/2008, da Comissão de Transporte.
De Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, encaminhando
exemplar do livro “Educação Popular em Segurança Alimentar e
Nutricional”. (- À Comissão do Trabalho.)

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 2.697/2008

Autoriza o Poder Executivo a ceder, em comodato, cadeiras de
rodas motorizadas a pessoas portadoras de deficiência física.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir e ceder em

comodato cadeiras de rodas motorizadas às pessoas portadoras de
deficiência física que delas necessitarem.

§ 1º - Farão jus à cessão de cadeira de rodas motorizada os
portadores de deficiência físico-motora que tenham residência fixa no
Estado há pelo menos cinco anos e cuja renda familiar não seja
superior a quatro salários mínimos.

§ 2º - O cessionário somente será beneficiado enquanto domiciliado
no Estado, devendo a cadeira de rodas motorizada retornar ao
patrimônio deste em caso de mudança de domicílio, morte ou outro
evento a partir do qual não se justifique mais a concessão do
benefício.

§ 3º - Só terão direito à cadeira de rodas motorizada os deficientes
com idade superior a doze anos.

Art. 2º - O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênios com
empresas especializadas para realizarem a manutenção periódica das
cadeiras de rodas, que será objeto de regulamentação.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Este projeto de lei busca a valorização dos cidadãos,

contemplando os portadores de deficiência físico-motora do Estado
que não têm condições de adquirir uma cadeira de rodas motorizada e
dela necessitam para o gozo de seu direito constitucional de ir e vir.
Diariamente essas pessoas batalham para superar os obstáculos
físicos ainda existentes e o descaso da população para com as suas
necessidades especiais. Infelizmente, ainda são diversas as
dificuldades enfrentadas por esse segmento; por isso este projeto se
faz necessário para tentar amenizar o impacto dessas dificuldades
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enfrentadas no dia-a-dia dos deficientes e lhes proporcionar uma
qualidade de vida um pouco melhor.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.698/2008
Dispõe sobre a instalação de sinalização tátil, sonora e visual nas

dependências dos bens de uso público, a fim de possibilitar
acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas dependências dos bens de uso público será instalada

sinalização tátil, sonora e visual, nos termos preconizados pela
ABNT/NBR 9.050/2004, destinada à acessibilidade dos deficientes
visuais e auditivos.

§ 1º - Sinalização tátil é aquela que é realizada através de
caracteres em relevo, pelo sistema Braille ou figuras em relevo.

§ 2º - Sinalização sonora é aquela que é realizada através de
recursos auditivos.

§ 3º - Sinalização visual é aquela que é realizada através de textos
ou figuras.

Art. 2º - A acessibilidade aos deficientes visuais obedecerá à
comunicação e sinalização tátil direcional e de alerta, nos pisos,
acessos às escadas, portas de banheiros, sinalização sonora no
interior dos elevadores e botoeiras em braille.

Art. 3º - As sinalizações informativas, indicativas e direcionais para
as pessoas com deficiência visual e auditiva propiciarão condições
adequadas e seguras de acessibilidade autônoma, devendo não só
estar vinculadas à circulação principal mas também às circulações de
emergência, quando existirem.

Art. 4º - A acessibilidade aos bens tombados deverá observar os
critérios específicos estabelecidos na ABNT e aprovados pelos órgãos
do patrimônio histórico e cultural competentes.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias.
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Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Promover acessibilidade aos deficientes visuais e

auditivos tem sido preocupação do governo e da sociedade nas
últimas décadas. A sociedade tem se adaptado cada vez mais para
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com
deficiência. Simultaneamente, elas se preparam para assumir seus
papéis na sociedade.

Os avanços alcançados pelos movimentos daqueles que defendem
as minorias, entre essas a das pessoas portadoras de deficiência,
geraram ganhos reais quanto à inserção social e econômica desses
grupos, e já foram diversas as vitórias desse segmento.

No entanto, ainda há muito que conquistar. Por isso, a proposição
que se apresenta busca exatamente a realização de mais uma
conquista, que é dar acessibilidade e autonomia ao segmento das
pessoas com deficiência visual e auditiva, de forma a minimizar as
lacunas ainda existentes, uma vez que adaptar os bens de uso público
às necessidades das pessoas com deficiência é exigência legal e não
ato de benevolência. Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para
a aprovação do projeto de lei em análise.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.699/2008
Declara de utilidade pública a Associação Anjos da Luz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Anjos da

Luz, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Anjos da Luz, com sede no Município de

Itajubá, em pleno e regular funcionamento desde 28/8/2007, é pessoa
jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com autonomia
administrativa e financeira e duração por tempo indeterminado.
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A entidade tem por finalidade precípua a promoção da assistência
social, buscando atender crianças e adolescentes de ambos os sexos
e famílias de baixa renda, sem poder aquisitivo, mediante orientação e
apoio, tendo em vista a promoção humana, desenvolvendo programas
sócio-educativos e medidas de proteção.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,
de 27/7/98. Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos
nobres pares para a aprovação da matéria.

- 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 2.700/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Comunidade

Terapêutica Rios de Água Viva os terrenos que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação

Comunidade Terapêutica Rios de Água Viva os terrenos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8 da quadra 7, Centro, no Município de Ipatinga, com sua
respectivas benfeitorias, todos situados na Rua Santa Bárbara,
esquina com Avenida João Valentim Pascoal, com escritura registrada
no Cartório de Registro de Imóveis de Ipatinga sob o nº R-3M-13502.

Parágrafo único - Os terrenos a que se refere o “caput” deste artigo
serão destinados à ampliação do Centro de Recuperação de
Dependentes Químicos, mantido pela Associação Comunidade
Terapêutica Rios de Água Viva.

Art. 2º - Os terrenos de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação
estabelecida no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação Comunidade Terapêutica Rios de Água

Viva é uma entidade civil que preta serviços de assistência social de
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caráter beneficente para dependentes químicos. A entidade foi criada
em 1993 e tem como objetivo ajudar as pessoas a se libertarem da
dependência de drogas e álcool. A entidade desenvolve uma série de
atividade todas voltadas para o tratamento a toxicômanos e seus
familiares. Entre as atividades, destacamos os trabalhos de reinserção
social e profissional, consultoria e orientação a escolas e empresas e
tratamento clínico de dependentes. Há anos a entidade trabalha para
a ampliação das suas dependências a fim de melhorar a qualidade no
atendimento aos internos. A área ora pleiteada atende plenamente às
necessidades da entidade, pois é anexa à sede, possibilitando assim
a referida ampliação.

No contexto de combate às drogas e tendo em vista a importância
do trabalho prestado pela entidade aos jovens do Município de
Ipatinga, cabe ao Estado dar todo o suporte necessário para que este
trabalho continue com mais vigor. O resgate da juventude é uma
missão de todos, cada um deve fazer a sua parte.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.701/2008
Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe

sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento de Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Tabela 3 do anexo da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro

de 2004, passa a vigorar acrescida da seguinte Nota V:
“ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de
2004)
(...)
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  * -  A Tabela 3 (R$) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.8.2008.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O projeto ora apresentado pretende tornar clara a

possibilidade de se protestarem documentos de dívidas decorrentes
de aluguéis e de taxas de condomínio, por meio de alteração da Lei nº
15.424, de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança
e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro.

O objetivo é proporcionar maior celeridade à cobrança de aluguéis e
taxas de condomínio em atraso, contribuindo, assim, para a redução
da inadimplência.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos
para o aperfeiçoamento da matéria.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.662/2008
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.702/2008
Declara de utilidade pública a entidade Instituto Ipanema de

Desenvolvimentos Social, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Instituto

Ipanema de Desenvolvimentos Social, com sede no Município de
Alfenas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Instituto Ipanema de Desenvolvimentos Social é

entidade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho
com fins sociais e assistenciais. Sua diretoria é constituída por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias. A entidade está em funcionamento há mais de quatro
anos.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para
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aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.703/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de Ituiutaba - Apac - Ituiutaba, com sede no
Município de Ituiutaba.

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

Proteção e Assistência aos Condenados de Ituiutaba - Apac -
Ituiutaba, com sede no Município de Ituiutaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Zé Maia
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados de Ituiutaba, entidade sem finalidade econômica, de
caráter assistencial, tem por escopo o desenvolvimento de ações
voltadas à readaptação dos sentenciados, presidiários e egressos dos
presídios da Comarca de Ituiutaba, em parceria com os Poderes
Judiciário e Executivo e o Ministério Público.

Na realização desse propósito, executa atividades nas áreas de
educação, saúde e recreação, envolvendo o segmento alvo e seus
familiares, com a finalidade de lhes proporcionar, por meio da
profissionalização e integração social, possibilidades de reinserção na
comunidade em que vivem.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à Apac 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 Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.704/2008
Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Luz nos termos da Lei nº 10.848, de 3 de agosto de 1992, e revoga
seu art. 2º.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O imóvel doado ao Município de Luz nos termos da Lei nº

10.848, de 3 de agosto de 1992, passa a destinar-se à construção da
sede de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - em
Minas Gerais.

Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos a contar da data da publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revoga-se o art. 2º da Lei nº 10.848, de 3 de agosto de

1992.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Domingos Sávio - Antônio Júlio.
Justificação: A Lei nº 10.848, de 3/8/92, doou ao Município de Luz

imóvel com área de 335,00m², registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Luz, sob a matrícula nº 8.697, no Livro nº 2-
AG. A doação se destinava à construção da sede da Câmara
Municipal de Luz. Entretanto, passados dois anos da data da
publicação dessa lei, ao imóvel não foi dada a destinação nela
prevista, e a sede da Câmara foi construída em outro local.

Portanto, nada mais justo do que aproveitar o imóvel e dar a ele a
destinação prevista nesta lei, qual seja a construção da sede da
Subseção de Luz da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim,
esperamos 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.705/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Parque

Bandeirantes - AMPB -, com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Parque Bandeirantes - AMPB -, com sede no Município
de Três Corações.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação de Moradores do Parque Bandeirantes -

AMPB -, em pleno funcionamento desde 10/3/83, sem fins lucrativos,
tem diretoria composta por pessoas idôneas, duração por tempo
indeterminado e sede no Município de Três Corações.

A Associação tem por finalidade cultivar a mais ampla cordialidade
entre os sócios, promovendo atividades sociais , culturais e
desportivas; defender os interesses e direitos dos moradores do
Parque Bandeirantes; promover a assistência às pessoas carentes do
bairro; cuidar da proteção da comunidade e da prevenção à violência
e aos maus costumes; zelar pela melhoria e pelo embelezamento do
bairro.

A AMPB, no desenvolvimento de suas atividades, presta serviços
gratuitos, sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião.
Não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico
de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a
dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma.

Assim, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.706/2008
Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe

sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput do art. 10 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de

2004, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 10 - Os atos específicos de cada serviço notarial e de registro,

para a cobrança da taxa de fiscalização judiciária, nos termos das
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tabelas constantes do anexo desta lei, são classificados em:”.
Art. 2º - A Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica acrescida

do seguinte artigo:
“Art. 10-A - Os emolumentos são cobrados em valores fixos, por ato,

na forma das tabelas constantes no anexo desta lei, vedada a
utilização de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos e
desvinculado do conteúdo econômico do documento.”.

Art. 3º - O art. 32 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 32 - O recolhimento a que se refere o parágrafo único do art. 31
desta lei far-se-á mediante depósito mensal em conta específica, a
crédito de fundo público estadual.

Parágrafo único - O fundo a que se refere o caput será escolhido
pelo Poder Executivo entre os fundos existentes, promovendo-se a
adequação de seu regulamento para o cumprimento desta lei.”.

Art. 4º - O art. 34 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo
atenderá à seguinte ordem de prioridade:

I - compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos
atos gratuitos praticados em decorrência de lei;

II - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias
deficitárias, até o limite de R$1.000,00 (hum mil reais) por serventia.

§ 1º - Os registros de nascimentos e óbitos serão compensados até
o limite máximo de R$35,00 (trinta e cinco) reais por ato, os de
casamento, até R$56,00 (cinqüenta e seis reais) por ato, e os demais
atos serão compensados na forma do regulamento.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, compõe a receita bruta das
serventias a soma dos valores recebidos a título de emolumentos,
inclusive de atos praticados por serviços notariais e registrais anexos,
se houver, excluída a compensação de que trata esta lei.”

Art. 5º - O art. 35 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 35 - A compensação devida aos registradores civis das
pessoas naturais e a complementação da receita bruta mínima serão
efetuados pelo Fundo, na forma do regulamento.”.
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Art. 6º - O art. 38 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 38 - A Secretaria de Estado da Fazenda divulgará, com
periodicidade quadrimestral, em sua página oficial na internet, o
demonstrativo atualizado dos valores arrecadados e repassados às
serventias, com a indicação discriminada por cada item de cada uma
das tabelas constantes do anexo desta lei e os valores repassados
pelo Fundo às serventias.”.

Art. 7º - O parágrafo único do art. 42 da Lei nº 15.424, de 30 de
dezembro de 2004, passa a ter a seguinte redação:

“Parágrafo único - O titular de cartório que tiver conhecimento de
descumprimento do disposto neste capítulo deverá informá-lo à
Corregedoria-Geral de Justiça.”

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até
noventa dias.

Art. 9º - Revogam-se os arts. 33, 37, 39, 44 e 45 da Lei nº 15.424,
de 30 de dezembro de 2004.

Art. 10 - O anexo a que se refere a Lei nº 15.424, de 30 de
dezembro de 2004, passa a ser o constante desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2008.
Gilberto Abramo - Adalclever Lopes - Sávio Souza Cruz.
Justificação: Entendemos que nossa iniciativa atende aos altos

interesses da população mineira, razão pela qual solicitamos dos
nobres pares a aprovação desta proposição.

ANEXO
(a que se refere o art. 3º da Lei n.º 15.424, de 30 de dezembro de

2004)
  * -  As tabelas de 1 a 8 referente ao Anexo (a que se refere o art. 3°
da Lei n° ...., de .... de .... de ....) foram publ icadas no “Diário do
Legislativo” de 28.8.2008.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.814/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
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seja formulado voto de congratulações com a empresa Fiat
Automóveis S.A. por sua premiação como Empresa do Ano de
Melhores e Maiores, pela revista “Exame”.

Nº 2.815/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Mercado Central pelos 79 anos
de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.816/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Federal José Antônio de Vasconcelos Costa, ocorrido em 24/8/2008.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.817/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que estenda o prazo
previsto no Decreto nº 44.604, de 2007, para que os veículos de
transportes rodoviários intermunicipal e o metropolitano de pessoas a
título precário, com idade igual ou superior a 15 anos, possam trafegar
e realizar fretamento nas rodovias do Estado. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.818/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de
Defesa Social, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Ouvidor-Geral, ao
Defensor Público-Geral, em exercício, para as devidas providências, o
relatório de visita feita por essa Comissão ao Dopcad e ao Ceip. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.819/2008, da Comissão de Educação, em que peliteia sejam
solicitadas à Secretaria de Educação cópias das denúncias contra a
Sra. Rita de Cássia Luiz Berbert, ex-Diretora da Escola Estadual
Tibiriçá, e dos relatórios referentes às investigações de suas
atividades.

Nº 2.820/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Ituiutaba pedido de informações sobre as providências
tomadas em relação ao Requerimento nº 1.897/2008, dessa
Comissão, em que pleiteia sejam tomadas providências quanto as
ameaças contra a vida de Felisberto Carneiro da Silva, preso na
Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé, e seja
viabilizada sua transferência para Ituiutaba. (- Distribuídos à Mesa da
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Assembléia.)
Nº 2.821/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Vice-Governador do
Estado, à Secretária de Planejamento e Gestão e à Secretária de
Defesa Social a inclusão dos prestadores de serviço contratados para
exercer temporariamente a função de Agente de Segurança
Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo, no rol de
beneficiários do prêmio por produtividade.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Délio Malheiros (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo e de Participação Popular e dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva (2), Carlos Pimenta e Elmiro Nascimento.

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

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, senhoras e senhores da
imprensa, povo do nosso Estado, inscrevi-me para utilizar a tribuna,
nesta tarde, para tecer alguns comentários acerca de várias
reportagens veiculadas pelo “Estado de Minas” a respeito do
sucateamento da saúde e do desperdício de recursos públicos em
vários Estados brasileiros e, de maneira muito especial, no nosso
Estado.

Essas reportagens iniciaram-se há alguns dias e mostraram
claramente uma realidade que está nos preocupando, principalmente
a mim, que sou membro titular da Comissão de Saúde. Também
ajudamos a criar a Frente Parlamentar de Saúde nesta Casa e, com o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, e os Deputados Hely
Tarqüínio, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, temos procurado fazer um
diagnóstico da saúde pública de Minas Gerais, tentando fazer um
trabalho de sensibilização dos governantes, principalmente do
Governador Aécio. Esse grande companheiro, por meio do Secretário
Marcus Pestana, tem feito um belo trabalho na saúde pública do
nosso Estado. Temos procurado elevar o orçamento da Secretaria de
Saúde, até mesmo para nos aproximar da Emenda à Constituição nº
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29, que obriga os Estados, a partir de 2009, a investir cerca de 12%
das suas receitas líquidas correntes nessa área.

O “Estado de Minas” tem feito essas reportagens, que se
concentram em três pontos fundamentais. Primeiro, o jornal mostra as
obras inacabadas, iniciadas há muitos anos, até mais de uma década,
para construção de unidades de saúde e hospitais regionais. Aqui, no
Estado, infelizmente ainda existem algumas dessas obras. Alguns
Municípios - poucos, felizmente - são responsáveis pelo desvio de
recursos, perfazendo um total muito grande, em contradição com a
necessidade do nosso povo.

O segundo ponto que a reportagem enfoca é o sucateamento da
saúde. Muitos equipamentos estão praticamente sem uso,
sucateados, e o jornal “Estado de Minas” de hoje mostra que os
hospitais também estão virando sucata e dando prejuízo de mais de
R$55.000.000,00 com equipamentos adquiridos, muitos encaixotados
há mais de 10 anos. É necessário que se faça algo urgentemente.

Fico triste quando vejo uma reportagem dessa natureza, porque o
governo Aécio Neves tem feito o possível para otimizar os recursos
que chegam e que estão disponíveis para a Secretaria de Saúde.
Obviamente, não chegamos à emenda à Constituição, ainda estamos
caminhando para isso. Mas há uma determinação, e já notamos o
interesse do Secretário Marcus Pestana em fazer com que esses
recursos aumentem na Secretaria e cheguem aos Municípios e a
todos os mineiros, dando continuidade aos programas vitoriosos da
saúde pública.

Não podemos esquecer o esforço que o governo Aécio tem feito
para dar qualidade ao Programa Saúde da Família. Em Minas, o PSF
toma um aspecto diferente, porque há participação do governo
estadual, aumentando e repassando mensalmente recursos para
completar aqueles que chegam do governo federal.

Com isso, praticamente triplicamos as equipes de saúde da família e
já foram construídas cerca de 1.290 unidades básicas de saúde, na
sede e na zona rural, e distribuídos mais de 1.500 veículos para que,
nas unidades de saúde, as equipes de saúde da família tenham
condição de trabalhar com qualidade.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Quero cumprimentar, pelo
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oportuno pronunciamento sobre saúde, o Deputado Carlos Pimenta,
membro atuante da Comissão de Saúde, que tem colaborado muito
com esta Casa na busca de soluções para os problemas de saúde no
Estado.

Temos acompanhado, em parceria com V. Exa., o esforço do
governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, chefiada pelo
Deputado Estadual Marcus Pestana, para atenuar os problemas de
saúde no Estado. Mas sabemos que a saúde no Brasil está muito
longe de chegar a uma situação minimamente razoável. Questões
como a não-regulamentação, porque o governo federal não o permitiu,
da Emenda no 29, aprovada em 2000; a não-prorrogação da CPMF e
a falta de legislação tributária adequada, pela qual se pudesse prover
a área de saúde de recursos financeiros, tudo isso tem repercussão
no Estado e nos Municípios. Por outro lado, vemos o esforço das
Prefeituras para socorrer a sua população, até porque quem vive mais
intensamente o drama com as deficiências da saúde é o povo nas
cidades e os Prefeitos, as administrações municipais.

Mas, até em decorrência da situação nos Municípios, caro Deputado
Carlos Pimenta, os Prefeitos têm investido mais do que se preconiza
na legislação, na Emenda no 29, que não foi regulamentada. Sabemos
que a Prefeitura deveria investir 15% do seu orçamento na saúde, e
muitas investem bem acima disso. Contudo se verifica aí uma
situação paradoxal, porque muitas vezes as Prefeituras empregam os
recursos na atenção básica, no PSF, que, sem dúvida, é muito
importante, e em planos mais voltados à saúde preventiva, o que
também é muito importante, e aí vamos para a crise diretamente nos
hospitais, que têm uma tabela baixa. Os hospitais, que têm de lidar
com a questão do SUS, no atendimento a toda a população - muitas
vezes atendem a população da sua cidade e da região -, têm de
conviver com uma tabela baixa, principalmente nos prontos-socorros,
na urgência e emergência. Agora, a Secretaria, até por um trabalho de
que participamos muito, criou o Pró-Hosp Urgência e Emergência, que
foi suspenso em razão das atitudes de alguns Municípios, que
recebiam o recurso do Pró-Hosp Urgência e Emergência e não o
investiam no pronto-socorro, na urgência e emergência, dificultando
ainda mais a vida dos hospitais, especialmente daqueles que têm o
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pronto-socorro.
Então quero dizer, mais uma vez, que o pronunciamento de V. Exa.

é muito oportuno, porque levanta essa questão, lembrando-nos de
que, apesar dos programas, realmente muito úteis, conduzidos pelo
governo do Estado para tentar melhorar a situação, é preciso haver
aporte financeiro maior. E também fico satisfeito em saber que neste
ano o governo do Estado tem aumentado de forma considerável os
recursos destinados à saúde, chegando quase aos 12%, como é
preconizado na Constituição, pela Emenda no 29, que ainda não foi
regulamentada. De toda maneira, cumprimento V. Exa. e parabenizo-o
pelo trabalho muito importante que realiza nesta Casa na área de
saúde.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Carlos
Mosconi. É exatamente isso o que acontece: os Municípios têm
cumprido a sua parte, investindo mais do que deveriam; o Estado vem
fazendo um esforço sobre-humano para chegar à determinação
constitucional, com os programas do Governador Aécio Neves, como
os já citados PSF, o programa de urgência e emergência, o programa
de distribuição de medicamentos e o Pró-Hosp - aliás, praticamente
todos os hospitais de Minas Gerais que recebem o Pró-Hosp, um
recurso do governo do Estado para complementar a brecha deixada
pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, do governo federal, só não
fecharam devido à ajuda do governo Aécio Neves.

Mas estou tratando dessa reportagem, porque realmente ficamos
indignados: de um lado, vemos o esforço de muita gente - da
Comissão de Saúde, dos Prefeitos, dos Presidentes de associações e
do governo -; de outro lado, vemos o desperdício. Como se vê aqui,
foram-se R$55.000.000,00 em aparelhos mofados. Ou seja, faz-se
uma compra de R$55.000.000,00 em aparelhos, que são doados aos
Municípios, mas estes não têm como operá-los.

A reportagem fala em dinheiro da saúde em mãos erradas. O jornal
cita, no Norte de Minas, o Município de Mirabela, que recebeu muito
dinheiro e hoje está sendo citado como exemplo de malversação dos
recursos da área da saúde.

Fica aqui o nosso alerta, pois estamos fazendo um grande esforço
para aumentar os recursos da saúde pública, e a Comissão tem feito
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esforço para premiar hospitais que efetivamente atendem a nossa
população. Cito, como grande exemplo, a Santa Casa de Montes
Claros, segundo maior hospital de Minas Gerais em atendimento aos
pacientes do SUS, só perdendo para o Hospital Universitário de
Uberlândia. A Santa Casa de Montes Claros atende mais do que a
Santa Casa de Belo Horizonte em termos numéricos e vive
praticamente às custas de convênios e de projetos dos governos
estadual e federal. É necessário premiar quem tem valor, que o
Estado possa continuar investindo nos Municípios que usam bem o
recurso e que o governo federal possa fazer o esforço maior. É muito
fácil passar a responsabilidade para o Estado e para os Municípios, e
o governo federal deixar, por exemplo, a tabela do SUS sem o
reajuste, que deveria ter sido feito há mais de 10 anos. Todos ou
quase todos os procedimentos do SUS referentes ao governo federal
são deficitários aos hospitais. Alguém tem de pagar essa conta.

Falam muito que saúde não tem preço, mas saúde tem custo, e
esse custo está sendo mal utilizado, com recursos sendo jogados pelo
ralo, desviados, em mãos de agentes públicos e políticos que não têm
competência para gerir o recurso público.

Gostaria de parabenizar o jornal “Estado de Minas” pela cobertura
feita nas últimas três edições, mostrando o desmando da saúde em
Minas Gerais. A partir do esforço desse órgão da imprensa mineira,
proporemos à Comissão de Saúde percorrer os caminhos indicados
pela reportagem e prestar um grande serviço à saúde pública do
nosso país e do nosso Estado, engrossando essa lista de denúncias
com nome de pessoas que receberam e não usaram os recursos,
mostrando as deficiências de grandes órgãos públicos, de grandes
hospitais que seguram a saúde pública no nosso Estado, como a
Santa Casa de Belo Horizonte, a Santa de Montes Claros e vários
outros hospitais que prestam um belo serviço ao SUS de Minas
Gerais.

Parabéns ao “Estado de Minas”! A partir deste momento, a
Comissão de Saúde também fará parte desse esforço, para mostrar
os desmandos e também premiar quem está efetivamente praticando
uma boa saúde pública em nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero saudar a Mesa, o

Plenário da Assembléia Legislativa, Deputadas e Deputados, a
imprensa, os servidores, Minas Gerais e, com carinho especial, a
minha cidade de Governador Valadares.

Temos recebido, em nosso gabinete de Deputado Estadual, há
bastante tempo, os Agentes de Segurança Penitenciária de Minas, de
Governador Valadares e de outras cidades da região. Eles têm vindo
muito freqüentemente a esta Casa Legislativa para acompanhar a
tramitação do Projeto de Lei nº 1.759/2007, do Deputado Sargento
Rodrigues, que propõe uma solução para os problemas dos Agentes
Penitenciários.

Recentemente os recebi para mais uma conversa. Além da
manifestação de apoio em relação à aprovação desse projeto, pedem-
nos também que encaminhemos uma solução para a categoria
referente ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
- Pronasci -, programa importante do governo federal, do governo do
Presidente Lula, que inclui os Agentes, os policiais civis e militares no
Bolsa-Formação, um programa para a melhoria da segurança pública.
Mas a legislação traz impedimento para os Agentes Penitenciários de
Minas Gerais. A lei, principalmente o decreto do Presidente Lula que
regulamenta o Pronasci e o convênio assinado com o Estado,
estabelece que os policiais civis ou militares e mesmo os Agentes
Penitenciários têm de ser efetivos no Estado. Como ainda não houve
concurso público, temos a situação dos Agentes Penitenciários que
são contratados. Hoje, em Minas, já há Agentes de Segurança que
têm quase 20 anos de serviços prestados ao Estado. Na verdade,
essa categoria tem buscado, nesta Casa Legislativa, bem como no
governo de Minas, alternativas para solucionar esse problema.

O Estado continua fazendo vistas grossas a essa realidade, que
também diz respeito a uma parcela dos servidores públicos. Sabemos
que houve um projeto de lei, que foi aprovado por esta Casa
Legislativa, referente aos designados da educação. Além de contribuir
com a aposentadoria dos profissionais da educação, grande parte
desse projeto também resolvia um problema do Estado, ou seja, uma
dívida do INSS com a União.
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Queria registrar a preocupação dos Agentes Penitenciários e
declarar apoio a esse projeto e à categoria, principalmente a que hoje
começa a ter problemas relacionados à aposentadoria e que também
está excluída do direito ao prêmio e à produtividade. Queremos, com
esta Assembléia, com esta Casa Legislativa, encontrar uma solução
junto ao governo do Estado para ajudar a categoria dos Agentes
Penitenciários em Minas Gerais. Agradeço o apoio que eles têm dado
a esta Casa Legislativa, buscando aqui as soluções para contribuir e
resolver seus problemas. Como Deputada Estadual, registro ainda o
apoio que tenho recebido dessa categoria em toda a região, assim
como em Governador Valadares, onde temos um presídio, uma
cadeia pública, uma penitenciária. De fato, isso tem trazido problemas
em relação à situação funcional e de trabalho dos Agentes e das
Agentes Penitenciárias de Minas Gerais.

Portanto, deixo aqui o nosso apoio ao Projeto de Lei nº 1.759 e à
mobilização da categoria, que tem estado presente aqui e se reunido
no Estado, solicitando que o Estado enfrente essa discussão e
realmente encontre uma solução clara, a fim de contribuir para
resolver esses problemas em Minas Gerais.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
quero apenas explicitar que apresentamos, com o Deputado Sargento
Rodrigues, projeto de lei que visa a dispensar, aos Agentes
Penitenciários o mesmo tratamento que foi dispensado pelo
Executivo, com a parceria e a aprovação do Legislativo, transformado
em lei, dando-lhes os mesmos direitos que os designados da
educação obtiveram.

Durante a votação - V. Exa. há de se lembrar bem -, houve grande
manifestação de outras categorias, entre as quais a dos Agentes
Penitenciários, que pleitearam, por meio de emenda do Deputado
Sargento Rodrigues, a extensão do tratamento dispensado aos
designados da educação. Mediante entendimentos, foi solicitado que
a emenda não tivesse seguimento e que, em outra oportunidade,
fosse dado o mesmo tratamento aos Agentes Penitenciários.
Aguardamos um período, e isso não aconteceu. Então, com o
Deputado Sargento Rodrigues, apresentamos esse projeto de lei,
mantivemos contatos com o Vice-Governador Anastasia e com o ex-
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Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Governo. Estamos
esperançosos de que a isonomia ocorra e que os Agentes
Penitenciários tenham reconhecidos a legitimidade e o direito a esse
mesmo tratamento isonômico. Temos fundadas razões para acreditar
que isso ocorra. Aliás, faço um apelo aos companheiros e colegas da
Comissão de Justiça para que, como no projeto dos designados da
educação, concluam pela constitucionalidade do projeto de nossa
autoria a fim de que tenha seguimento normal, pois a situação é
rigorosamente a mesma. Que o soberano Plenário se manifeste.
Tenho fundadas razões para assim acreditar.

A Deputada Elisa Costa - Quero agradecer e, mais uma vez,
registrar o empenho dessa categoria, a sua mobilização e o seu
trabalho árduo e difícil, que tem o reconhecimento de Governador
Valadares e de toda Minas Gerais. Quero também aproveitar esta
tarde para registrar o nosso compromisso com a Cipe Rio Doce.
Participamos dessa Comissão e temos acompanhado, com o Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - o CBH Doce -, o Projeto Rio Doce
Limpo. Um dos projetos que a bacia e os Municípios mais reivindicam
é o da revitalização e do saneamento da nossa bacia e do nosso Rio
Doce.

Depois de um primeiro diagnóstico, está em curso a elaboração do
Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e um projeto que virá
posteriormente, o da revitalização da nossa bacia. O Projeto Rio Doce
Limpo está integrado ao projeto de revitalização e saneamento, e,
com a retirada do esgoto, em 2020, teremos toda a bacia saneada, a
fim de que o rio seja recuperado, tenha mais vida e mais água de boa
qualidade e em quantidade para atender não somente ao ser humano,
mas também a outras formas de vida em toda a bacia.

Gostaria ainda de falar sobre a importância de estarmos trabalhando
as estações de tratamento de esgoto. Por meio do Projeto Rio Doce
Limpo, nós, Deputados da bacia do Rio Doce, destinamos recursos
previstos nas nossas emendas para que fossem aproveitados na
elaboração de projetos, no acompanhamento dos Municípios, na
capacitação de recursos, tanto na elaboração dos projetos das
estações de tratamento de esgoto quanto na execução das estações
dos Municípios de Minas Gerais.
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Sabemos que grande parte dos Municípios ainda não têm
tratamento de esgoto e precisam avançar no tratamento da água. O
tratamento de esgoto é fundamental para garantir nossas águas
limpas, nossos rios saneados e o futuro das próximas gerações.

Registro a necessidade de resgatar-se o Rio Doce e estimular-se o
compromisso com o meio ambiente para que nos Municípios mineiros
tenhamos, por meio do plano diretor da bacia, mais investimentos
para sanear nossos córregos, nossos rios e, especialmente, a bacia
do Rio Doce.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
cumprimento-a pelo pronunciamento, pela defesa dessa causa.
Manifesto publicamente não só o meu apoio, mas também a minha
convicção de que temos que sincronizar, unir os esforços dos
Municípios e dos governos estadual e federal. É fundamental que
entendamos que esse é um dever e um problema de todos nós. Em
todo o planeta as águas já representam uma ameaça ao futuro da
humanidade pela forma inadequada com que temos tratado os nossos
recursos. Portanto, a ação de defesa do Rio Doce, do Rio São
Francisco e de nossas grandes bacias deve ser de todos nós. Com
certeza V. Exa. conhece bem os problemas de toda a Minas Gerais,
mas conhece com mais profundidade a bacia do Rio Doce, por isso
faz essa brilhante defesa, com a qual não só me congratulo e à qual
manifesto meu apoio.

Conheço bem boa parte da Bacia São Francisco, especialmente do
alto São Francisco, da nascente e do médio São Francisco. Parte dela
passa no coração da minha querida Divinópolis: o Rio Pará e o Rio
Itapecerica, que estão morrendo. Precisamos somar esforços porque,
caso contrário, corremos o risco de jogar fora dinheiro público. Não
basta uma ação isolada do Município ou um esforço isolado dos
governos federal ou estadual. V. Exa. traz uma preocupação: faz-se
um projeto, mas não se garante dinheiro para a obra. É preciso
garantir recursos para o projeto, para a obra não só de um Município,
mas da bacia como um todo. Afinal de contas, é assim que
conseguiremos salvar o rio. Para tanto, teremos ainda neste semestre
uma importante ação, a revisão do PPAG e também o Orçamento.

Preocupado com as bacias, com a recuperação dos nossos rios, já
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fiz constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias algumas emendas com
esse objetivo. Agora no Orçamento, trabalharemos juntos novamente.
Se somarmos os esforços do Município, dos governos estadual e
federal, cumpriremos, de fato, nosso dever com a sociedade, com o
nosso povo, de sairmos da teoria para a prática, recuperando as
nossas bacias hidrográficas. Portanto, deixo aqui os meus
cumprimentos a V. Exa.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Domingos Sávio.
Moro no Bairro São Pedro, em Governador Valadares, localizado ao
lado do rio. Moro pertinho do Rio Doce, rio que sempre fez parte da
história, da identidade social e cultural do nosso Município e de
diversos Municípios ao longo de Minas Gerais e do Espírito Santo. Na
verdade, o Rio Doce é integrante da vida de todos nós. Por isso,
temos compromisso de recuperar as nascentes do rio, de reflorestar
toda a sua orla e a dos diversos rios e de executar as estações de
tratamento de esgoto. Governador Valadares, como outras cidades de
porte médio, precisa preocupar-se em fazer o tratamento de esgoto.
Já há recursos federais para tal, com financiamento do BNDES. Aliás,
os recursos para a nossa cidade já estão garantidos, mas ainda não
foram executadas as estações de tratamento de esgoto. Portanto
registro a importância de termos cuidado com o nosso rio, o rio da
nossa história, o rio que é a nossa vida e que deve ser tratado com
carinho, especialmente o Rio Doce, que faz parte de 231 Municípios,
faz parte da minha história de vida e da de todos os valadarenses.
Queremos cuidar do nosso rio, para que ele seja saneado, promova
vida e tenha água em quantidade e qualidade para a presente e as
futuras gerações. Queremos um rio limpo, com água limpa e,
principalmente, saneado. Então fazer as estações de tratamento de
esgoto é um compromisso de todos nós que defendemos a
preservação ambiental, que queremos um futuro melhor e amamos o
Rio Doce e a nossa cidade; por fim, de todos nós que construímos a
nossa história ao lado de um rio, vendo-o crescer e as crianças nele
brincarem. Deixo aqui expresso o nosso carinho pelo Rio Doce e o
compromisso para que as estações de tratamento de esgoto sejam
feitas em Governador Valadares e na maioria dos Municípios do
Estado.
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Todos os que amam o meio ambiente devem cuidar do rio, para que
nele não se jogue lixo. Que não tenhamos uma relação diferente do
que seja preservar o nosso rio. Para isso é preciso haver recursos,
investimentos e uma orla mais bem cuidada, reflorestada, para que
todas as pessoas tenham, efetivamente, uma vida com mais
dignidade. Portanto ao Rio Doce deixamos a nossa homenagem e a
de todas as pessoas que o amam, as que viveram e convivem com
ele, que amam a natureza, a ecologia, o meio ambiente e querem uma
vida melhor para o presente e para as futuras gerações. Rio Doce
100% limpo é o projeto da Cipe Rio Doce, é o nosso projeto e, com
certeza, é o projeto desta Casa Legislativa e de Minas Gerais. Muito
obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Queria agradecer e desejar boa-tarde a
todos e a todas. Vim a esta tribuna, nesta tarde, Sr. Presidente, para
tratar de um assunto que muito nos preocupa. Aliás, um assunto que
foi matéria hoje do jornal “Correio de Uberlândia”. Esse jornal trouxe,
no seu caderno “Cidade”, uma reportagem a respeito de um sério
problema que está acontecendo no Batalhão do Corpo de Bombeiros
de Uberlândia e região e, com certeza, em todo o Estado: “Bombeiros
trabalham com déficit”. Não compreendemos por quê. Lutamos muito,
nesta Casa, para a revogação da Taxa de Incêndio para as
residências. Obtivemos êxito. Com muita luta, conseguimos impedir a
cobrança da Taxa de Incêndio para todas as residências do Estado,
por meio de uma emenda que apresentamos com o PMDB. Lutamos
pela revogação da Taxa de Incêndio para o comércio e para a
indústria. Infelizmente, isso foi aprovado, e os comerciantes e as
indústrias já estão pagando a Taxa de Incêndio. A justificativa é que
esses recursos seriam utilizados para recuperar e estruturar o Corpo
de Bombeiros em todo o Estado. Mas, infelizmente, não é bem isso o
que está acontecendo. Aliás, já apresentamos uma emenda para que
100% desses recursos fossem utilizados para o Corpo de Bombeiros.
Infelizmente, a emenda que apresentamos nesta Casa não foi
aprovada. Conseguimos apenas impedir a cobrança da Taxa de
Incêndio para todas as residências. Então, quem tem casa não paga
mais a taxa de incêndio, o que foi uma grande vitória. Conseguimos
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também, naquele momento do tarifaço, impedir a cobrança da taxa
para chamar a polícia e para atestados de antecedentes criminais,
pelos quais o cidadão teria de pagar.

Está aqui a matéria do jornal “Correio de Uberlândia”: “Lei Estadual
de 2005 estabelece que viaturas do Corpo de Bombeiros têm de ter
equipamentos”. Que equipamento é esse? Desfibrilador. “O 5º
Batalhão do Corpo de Bombeiros de Uberlândia ainda trabalha com
um déficit de três desfibriladores, aparelho que emite descargas
elétricas no tórax”. Os aparelhos deveriam ter chegado para equipar
as viaturas de resgate em novembro do ano passado, segundo disse
a Ten. Ana Paula Borges em reportagem publicada pelo “Correio de
Uberlândia”. Dos quatro carros de resgate existentes na corporação,
um tem desfibrilador, que, aliás, foi doado, e não adquirido com
recursos do Estado. “Por dia são atendidas, em média, 35
ocorrências”, diz a reportagem. Infelizmente, três veículos não
possuem o equipamento que pode salvar vidas e não há previsão de
chegada de novos aparelhos em Uberlândia.

O mais grave, uma coisa seriíssima, é que a cidade de Patos de
Minas, Companhia do 5º Batalhão, Araguari, Patrocínio, Ituiutaba e
Unaí, que são pelotões, não têm o aparelho. E qual é minha maior
preocupação? O primeiro projeto constante na pauta para ser
apreciado, um projeto muito importante do Deputado Célio Moreira,
que acrescenta dispositivo à Lei nº 15.778, torna obrigatório equipar
com o aparelho desfibrilador cardíaco locais, veículos e
estabelecimentos que menciona. É o primeiro projeto da pauta, e
vamos votar a favor desse projeto do Deputado Célio Moreira.

É uma grande contradição porque, infelizmente, os próprios órgãos
do Estado, que deveriam cumprir a legislação estadual existente
nesse aspecto, não cumprem. Mas, quando é para cobrar do cidadão,
aí não dão trégua. Se o cidadão não paga, se a empresa, o
comerciante, que já paga uma carga tributária altíssima, não cumpre
suas obrigações com o Fisco, o que acontece? Não consegue emitir
nota fiscal, tem multa pesada e não tem conversa. Se não paga a
conta de energia elétrica, a companhia corta a energia elétrica. Para
pedir religação com urgência, tem que pagar R$35,00.

Agora, infelizmente, a lei estadual aprovada em 2005, que
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estabelece que as viaturas do Corpo de Bombeiros têm de ter o
equipamento que pode salvar vidas, não é cumprida. Tenho dados
aqui que demonstram como um desfibrilador é barato. Custa em torno
de 7 a 10 mil reais. É lamentável, mas essa é a realidade do Corpo de
Bombeiros em todo o Estado. Os veículos também não têm escada
Magirus. Há muito tempo que faço esse alerta. Já pedi para deixar
registrado nas notas taquigráficas que, quando acontecer um acidente
de grandes proporções, não podem falar que não avisamos e não
cobramos. Já enviei vários requerimentos, já cobrei várias vezes. Se
acontecer um incêndio em prédio de mais de dez andares, o Corpo de
Bombeiros não terá condições de combater esse incêndio porque não
tem escada Magirus. Em Uberlândia, com mais de 500 mil habitantes,
o Corpo de Bombeiros não tem escada Magirus. Cobro isso há muito
tempo. Onde estão os recursos da taxa de incêndio que é cobrada do
comerciante e das indústrias? A taxa de mortalidade é reduzida em
até 90% se a vítima for atendida corretamente, em até 4 minutos após
o ataque. Dados da OMS apontam que 17 milhões de pessoas
morrem todo ano vítimas de doenças cardiovasculares no Brasil.
Segundo levantamento do Instituto Datasus, mais de 300 mil pessoas
são vítimas dessa doença e, infelizmente, o Corpo de Bombeiros do
Estado de Minas Gerais não está equipado.

Aí a população questiona: mas nós não pagamos os impostos?
Pagam, e é aí que fica a nossa cobrança. Solicitamos que esse
problema seja resolvido o mais rápido possível, que esses
equipamentos sejam adquiridos não só para equipar o Corpo de
Bombeiros de Uberlândia, de Ituiutaba, de Patos de Minas, de
Patrocínio, de Unaí, mas de todo o Estado de Minas Gerais, porque
essa é uma questão muito séria.

Há aqui, aliás, a palavra de um especialista, médico, que defende o
uso do aparelho. (- Lê:)

“O cardiologista Leonardo Severino afirma que o desfribilador é
importante para evitar a morte súbita. Ele acredita que o equipamento
deve ser disponibilizado em locais com aglomeração de pessoas,
como aeroportos, estádios e terminais rodoviários. “Até mesmo
pessoas leigas sabem manusear o equipamento”, diz o cardiologista.
Segundo o médico, o desfribilador analisa se há necessidade ou não
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de emitir os choques elétricos. “O aparelho não requer nenhuma
destreza específica, basta colocá-lo rente ao peito e o mesmo emite
um sinal vocal que orienta a pessoa como proceder”, afirmou. O
médico acredita que apenas um desfribilador para um carro de
resgate atender às ocorrências de uma cidade de 600 mil habitantes
não seja suficiente.”

Então não é suficiente apenas um aparelho para atender a uma
cidade de 600 mil habitantes.

Antes de conceder um aparte ao Deputado Domingos Sávio,
gostaria de fazer duas solicitações também, para as quais já estou
apresentando requerimento.

Uberlândia era a cidade-pólo do Triângulo para a confecção e a
emissão de carteiras de motorista. Agora elas serão confeccionadas
apenas aqui, em Belo Horizonte, e isso demorará em torno de 70 dias.
Portanto será um grande prejuízo para os motoristas. Fazemos, dessa
forma, uma reivindicação nesse sentido. Estou apresentando um
requerimento e vamos solicitar, aliás, uma audiência pública, para que
esse problema seja resolvido.

Uma outra questão diz respeito à matéria veiculada na TV
Integração, emissora da Rede Globo, em que se denuncia a questão
da fusão de turmas na Escola Estadual Parque São Jorge. Há uma
sala com 40m² e com 43 alunos. Então, algumas vezes, para o
estudante entrar na sala de aula, ele tem de subir em cima da carteira,
caso o lugar dele esteja nos fundos. Existe uma situação de penúria
nessa questão, e não é esse quadro que queremos para a educação
em nosso Estado. Portanto faremos um requerimento para a
Superintendência de Ensino rever essa situação. Os estudantes
fizeram uma manifestação, bem como a direção e os professores da
escola, e já se posicionaram. E isso veio a público. O problema não
está ocorrendo somente nessa escola, e essa situação fere, até
mesmo a LDB, e a legislação. Não é permitido ter mais alunos para
um determinado espaço de metro quadrado. Vejam bem, uma sala
com 40m² já é um cubículo, e agora com 43 alunos... Essa situação
que ocorre na Escola Estadual Parque São Jorge é insuportável.

Então, por meio de requerimento, fazemos a solicitação para que se
resolva essa questão. Enviaremos ofício, também, à Secretaria
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Estadual de Educação, que, às vezes, não tem conhecimento da
situação, para que possa tomar as devidas providências.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
agradeço-lhe o aparte.

Quero fazer uma reflexão com V. Exa., pois também faço
reivindicações nessa linha. Venho reivindicando uma escada magirus
para Divinópolis. Na área da educação, reivindico, constantemente, a
construção e a ampliação de escolas.

Respeito as posições de V. Exa., mas não posso deixar de destacar
a diferença de estilo, que é próprio do ambiente democrático. V. Exa.
faz suas reivindicações, mas as faz de uma forma que passa para
quem nos está ouvindo a sensação de que nada está sendo feito,
como questionar onde estão as taxas de incêndio e onde estão sendo
aplicadas. Isso é um estilo, mas quero ponderar com V. Exa. essa
questão. Somos parlamentares e acompanhamos as prestações de
contas do governo do Estado. Sabemos onde elas estão, que estão
melhorando e salvando milhares de vida. É claro que não há como
resolver tudo de uma vez.

Então, até para reivindicarmos, é preciso cuidado. Pelo menos é o
meu estilo, reivindico e agradeço. Dessa forma construímos,
melhoramos e avançamos.

Pela legislação, nobre Deputado Weliton Prado, deveriam ser
aplicados 50% do valor arrecadado das taxas de incêndio em infra-
estrutura. Estão sendo aplicados 100%. Tudo que o Estado
arrecadou, durante o governo Aécio Neves, foi aplicado no Corpo de
Bombeiros, aliás, aplicou mais. Quero uma escada magirus para
Divinópolis, mas não posso negar que o governo Aécio Neves foi o
que mais investiu para estruturar o batalhão em Uberlândia, e não só
lá, mas também em outros lugares. Por exemplo, investiu para criar o
batalhão em Nova Serrana, Itaúna e, recentemente, em Formiga.

Tenho a certeza de que Uberlândia recebeu muitos investimentos, e
olhem que não sou de Uberlândia, mas tenho o maior carinho por
essa cidade, que é referência e exemplo para todos nós, mineiros.
Fiquei encantado todas as vezes que fui à Uberlândia. Tenho a
certeza de que esse Município recebeu mais investimentos no
governo Aécio Neves do que vinha recebendo anteriormente, para
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estruturar seu batalhão de bombeiros.
Essas são as ponderações que faço. O governo que mais investiu

em ampliação e reforma de escolas, nos últimos anos, foi o de Aécio
Neves. Talvez por isso a rede pública esteja atraindo mais alunos,
alguns até da iniciativa privada. O ensino está melhorando, embora
saibamos que há muito ainda para avançar.

Comungo com seu pensamento e até o elogio. V. Exa. é um
Deputado combativo, mas penso que não é justo fazer tal cobrança
sem, pelo menos, ponderar-se sobre o que o governo tem feito, ou
seja, até mais do que se esperava. Deveriam ser aplicados 50% da
taxa de incêndio, mas está-se aplicando toda ela. Antes não havia
sequer um veículo para socorrer vítimas, o que hoje vemos em
profusão nas grandes cidades, até mesmo em Uberlândia. Se
acontece um acidente, em questão de segundos lá estão os
bombeiros socorrendo as vítimas; todavia, é justo: temos de
reivindicar o desfibrilador e a escada magirus, mas precisamos
reconhecer o trabalho que vem sendo realizado. Obrigado, Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço as palavras do Deputado
Domingos Sávio. Realmente, reconhecemos os avanços e queremos
até mesmo parabenizar o trabalho eficiente do Corpo de Bombeiros.
Temos de reconhecer também que nosso país melhorou, e muito. É
expressivo o número de pessoas que saíram das classes C e D para a
classe média. Nosso país nunca esteve tão bem, como agora no
governo Lula. O Orçamento do Estado de Minas Gerais dobrou. Como
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, sei que o
Orçamento de quase todos os 853 Municípios de Minas Gerais
praticamente dobrou. Essa é a realidade de todo o nosso país. O
governo Lula está fazendo um país melhor em cada cidade. Essa é a
realidade. Uberlândia jamais recebeu tantos recursos, como agora no
governo Lula.

Terminando, solicito, com urgência, que esse problema seja
resolvido. Não se pode dar com uma mão e tirar com a outra. Já havia
recursos no Orçamento para manutenção do Corpo de Bombeiros.
Com os recursos da taxa de incêndio, a estrutura do Corpo de
Bombeiros deveria ser aumentada, e muito, com compra de mais
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viaturas e equipamentos. A falta da escada magirus é um problema de
várias regiões do Estado. Há também a séria questão do desfibrilador
cardíaco, que pode salvar muitas vidas. Os bombeiros ou trabalham
sem esse equipamento ou há um grande déficit dele em praticamente
todo o Estado de Minas Gerais. É um equipamento realmente muito
barato, cuja aquisição não significaria dificuldade para um Estado que
possui um Orçamento de quase R$40.000.000.000,00. Com 0,01%
desse Orçamento, seria possível equipar todas as unidades do Corpo
de Bombeiros, em todo o Estado de Minas Gerais.

Deixo aqui algumas cobranças: que se resolva o problema dos
alunos da Escola Parque São Jorge; que volte a confecção das
carteiras de motorista em Uberlândia e no Triângulo; que o Corpo de
Bombeiros de Uberlândia seja mais bem-equipado, principalmente
com a escada magirus. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, cidadãos e cidadãs que acompanham esta reunião da
Assembléia Legislativa, volto a esta tribuna para tratar de um assunto
muito importante, que está em pauta no Brasil, neste momento: a
discussão do esporte, especialmente a discussão da “performance” do
Brasil nestas Olimpíadas. Contas abertas nos trazem alguns dados
interessantes. Por exemplo, cada medalha olímpica brasileira custou
R$50.000,00. A discussão que se faz agora é que nunca antes na
história se usou tanto dinheiro para o esporte de alto rendimento como
neste momento. Por que os resultados do Brasil foram inferiores aos
das últimas Olimpíadas? Por que o governo investiu tantos recursos e
não alcançamos resultados superiores aos da última olimpíada? Os
especialistas já deram o diagnóstico da situação no Brasil. Em
setembro deste ano, haverá, em Minas Gerais, a Olimpíada Escolar
2008. Em Patos de Minas, recentemente assistimos ao encerramento
dos jogos escolares de Minas Gerais. Acompanhamos os jogos
olímpicos e vimos que os países que investiram na base obtiveram
muito sucesso. Ou seja, os países que investiram nas escolas - e este
é um modelo de sucesso - obtiveram êxito nos jogos olímpicos.
Acompanhamos a história do atleta olímpico Michael Phelps, que, aos
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10 anos, foi descoberto em uma escola pública dos Estados Unidos,
onde havia piscina. Em nosso país, podemos contar as escolas
públicas que espaço esportivo. Nos outros países, as escolas têm
piscinas, e as crianças e os jovens têm acesso a essa modalidade
esportiva. No entanto nossas escolas são carentes até de quadras
esportivas. Dizem os especialistas que não faz bem praticar atividade
esportiva apenas no final de semana, ou seja, uma vez por semana, o
que nos demonstra ainda mais a gravidade da situação brasileira.
Entretanto, nas escolas de nosso país, temos aula de Educação
Física apenas uma vez por semana - isso quando se realiza alguma
atividade esportiva nas escolas. Vejam a contradição. Ora, se os
médicos dizem que faz mal a qualquer pessoa realizar uma atividade
esportiva apenas uma vez por semana, como podemos deixar que no
Brasil a Educação Física seja ministrada assim? Essa disciplina não
tem valor para o nosso país. Depois queremos cobrar aos nossos
atletas resultados nos jogos olímpicos. É impossível obtermos bons
resultados se não investirmos na base, se não houver um parque
esportivo, enfim, se não houver financiamento. Podemos buscar
exemplos dessa situação em diversas cidades brasileiras. Vamos
pensar em Belo Horizonte, que até hoje não tem uma pista pública de
atletismo. Então como haverá atletas dessa modalidade na Capital se
os jovens nem sequer dispõem de uma pista para treinar?
Acompanhamos a Federação Mineira de Atletismo durante todo o
tempo e vimos a luta por financiamentos, a fim de se conseguir um
espaço para a pista de atletismo. Houve muitos investimentos, mas no
esporte de rendimento. O Comitê Olímpico Brasileiro recebeu, de
2005 a 2008, R$26.000.000,00; a Confederação de Boxe,
R$4.900.000,00; a Confederação de Judô, R$1.900.000,00; a
Confederação de Tênis de Mesa, R$564.000,00; e o Minas Tênis
Clube, com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, recebeu
R$1.000.000,00. Portanto houve muitos investimentos, porém não se
investiu na base. Deveríamos adotar o modelo praticado em outros
países, onde tudo começa na escola, a partir dos jogos escolares. Se
93% das crianças e jovens estão nas escolas, é preciso investir no
esporte nesses locais. Está em minhas mãos uma carta de um
brasileiro, a qual trata justamente da situação dos atletas brasileiros
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nos jogos olímpicos, pedindo desculpas.
“Desculpas ao esporte e aos atletas brasileiros”. É interessante

porque, na verdade, ele faz mea-culpa. É ele quem pede desculpa aos
atletas. Nessa carta, ele diz: “Desculpem a falta de espaços esportivos
nas escolas. Desculpem a falta de professores de Educação Física
nas séries iniciais”. Lembro-me de que, há algum tempo, em uma
escola, encontrei com uma jovem que estudou comigo. Fiz o curso de
História. Ela estava ministrando aula de Educação Física nessa
escola. É essa a situação do Brasil. Continua a carta: “Desculpem as
escolinhas mercantilizadas, que buscam quantidade de clientes, e não
qualidade de aprendizagem. Desculpem a falta de incentivo na base.
Desculpem a falta de praças esportivas. Desculpem a violência nas
ruas, que impede jovens e crianças de brincarem livremente, tirando
deles a oportunidade de vivenciar experiências motoras. Desculpem
se muito cedo lhe tiraram o esporte-brincadeira e lhe impuseram o
esporte-profissão. Desculpem o investimento apenas na fase adulta,
quando já conseguiram provar que valia a pena. Desculpem as
centenas de talentos desperdiçados por não terem condições mínimas
de pagar um transporte para ir ao treino”.

No ano passado, aqui, na Assembléia, votamos recursos de
emendas para o transporte de atletas para os jogos escolares,
emenda que foi vetada. Agora, Minas Gerais está ficando de fora das
Olimpíadas Escolares 2008, por falta de recursos para o transporte
dos atletas. A única maneira de o atleta ter acesso ao Bolsa-Atleta é
nas Olimpíadas Escolares. Têm acesso ao Bolsa-Atleta aqueles que
obtiverem do 1º ao 3º lugar. Infelizmente, os atletas de Minas Gerais
estão ficando de fora.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Obrigada,
Deputado João Leite. Parabéns pela sua observação. Como
educadora, ao longo desses anos, senti e vivenciei a falta do esporte
nas escolas. Concordo com V. Exa. em todos os pontos que foram
abordados. Acrescento ainda: os professores de Educação Física
estão totalmente desestimulados, porque não são realmente
considerados importantes em nossas escolas. Eles dão as aulas
geralmente no horário que sobra ou depois do horário. Neste caso, o
aluno não tem condições de retornar à escola. Falta também material
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para que os alunos trabalhem. Hoje o professor tem no máximo uma
bola. Quando muito, tem de fazer um jogo de futebol. Não é disso que
o jovem precisa na sua fase de crescimento.

Sentimos muito o que aconteceu nas Olimpíadas. Quando terminou,
o Galvão disse: “Falta educação, ou seja, falta a educação assumir o
preparo desses jovens”. Nesta oportunidade, faço minhas as palavras
de V. Exa. e me dirijo à nossa grande Secretária de Educação
Vanessa, solicitando-lhe que dê uma chance aos professores de
Educação Física. Peço a Secretária para munir as escolas de
quadras. As quadras cobertas simples, para que se preparem os
alunos, podem ser construídas de forma muito barata. Diz-se: “Mente
sã em corpo são, e corpo são em mente sã”, o que verdadeiramente
acontece em uma aula de Educação Física.

Parabéns. Volto a dizer a V. Exa. que confirmo tudo o que está
sendo dito. Espero que agora o Brasil, os Estados, especialmente
Minas Gerais, dêem realmente atenção ao esporte, à educação física
como preparo do aluno para a cidadania. Muito obrigada.

O Deputado João Leite - Eu que agradeço sua contribuição,
professora e Deputada Lúcia. Não há outro caminho, a não ser esse
que V. Exa. citou, ou seja, a partir das escolas, desde o início, com o
ensino fundamental.

Temos escolas de educação física maravilhosas em Minas Gerais,
algumas reconhecidas mundialmente. É preciso dar oportunidade aos
profissionais de trabalharem o lúdico com as crianças no ensino
fundamental, passando pelo ensino médio, com espírito de
competição e, em seguida, pelas universidades, com os jogos
universitários. Assim poderemos ter um grande número de atletas e a
efetiva oportunidade de dar um salto de qualidade para que o nosso
país experimente uma transformação no esporte. Talvez essa
atividade tenha sido a única oportunidade de transformação social
para a maioria da nossa população carente, que tem paixão pelo
esporte. Mas faltam-lhe os parques esportivos, os espaços esportivos.
Se os recursos forem investidos em esportes de alta “performance”,
seriam revertidos para a base, para as escolas, a partir do ensino
fundamental, passando pelo ensino médio e pelas universidades.
Dessa forma, o País poderá ter atletas olímpicos com medalhas.
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Existem pesquisas indicando que precisamos de mais de 10 mil
praticantes federados disputando competições de alto nível para que
surja um gênio. Isso é importante. Ah, se não fossem os pais que têm
condição de patrocinar os atletas... Infelizmente os governos não
priorizam o esporte. Para que experimentemos uma transformação
nessa área, precisamos de uma política nacional direcionada. Faltam
leis, faltam marcos legais para proteger o esporte no nosso país,
faltam investimentos, que devem ser direcionados preferencialmente
ao esporte escolar. Que num futuro próximo tenhamos uma
oportunidade efetiva para o esporte no Brasil.

Espero que Minas Gerais esteja presente nas Olimpíadas Escolares
de 2008, a se realizarem em setembro, em Poços de Caldas. Esta
cidade sediará as olimpíadas, e Minas Gerais estará de fora. Isso não
tem sentido. Os atletas mineiros que têm possibilidade de obter a
Bolsa-Atleta são os grandes prejudicados, assim como o nosso
Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.821/2008, 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
Turismo - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 20/8/2008, dos
Requerimentos nºs 2.772/2008, do Deputado Inácio Franco, e
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2.773/2008, do Deputado Vanderlei Jangrossi; e de Participação
Popular - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 21/8/2008, da
Proposta de Ação Legislativa nº 571/2007, de autoria popular (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 do
Deputado Délio Malheiros (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nºs 2.027 e 2.163/2008 (Arquivem-se os projetos.).

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 1º turno, do Projeto de Lei nº 601/2007, uma vez que
permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.515
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

pelo art. 90, VIII, combinado com o art. 70, II, da Constituição do
Estado, opôs veto total à proposição de lei em epígrafe, que “proíbe a
cobrança de consumação mínima por fornecedor de produto ou
serviço”.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
253/2008, publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, combinado com
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o art. 111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos
examinar a matéria e sobre ela emitir parecer.

Fundamentação
A proposta em análise tem o objetivo de proibir a cobrança de

consumação mínima por parte de restaurantes, bares, casas noturnas
e estabelecimentos congêneres, nos termos do projeto originário.

Conforme evidenciado pelo Chefe do Poder Executivo nas razões do
veto, a proposição sofreu alterações quando do trâmite nesta Casa
Legislativa e, caso viesse a ser transformada em norma jurídica, teria
efeitos negativos, uma vez que atingiria outra categoria de
fornecedores de serviços, como é o caso da energia elétrica, água,
planos de saúde, para os quais, segundo o Governador do Estado, a
fixação de consumo mínimo é adequada e legal.

Com efeito, pode-se constatar, pela farta jurisprudência oriunda dos
mais diversos Tribunais do País, que a cobrança de tarifa mínima
relativamente ao consumo de água e de energia elétrica tem sido
considerada compatível tanto com os preceitos de ordem
constitucional quanto com as normas de proteção dos consumidores.
No entanto, no caso de bares, restaurantes, casas noturnas e
similares, existe o entendimento de que essa prática estaria a
estipular limites e quantidades a serem consumidas pela freguesia.
Além disso, tal cobrança condiciona o acesso ao estabelecimento ao
consumo de produtos oferecidos por aquele fornecedor. Essas
práticas, entretanto, são vedadas pela Lei nº 8.078, de 1990, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Justifica-se, portanto, o veto à proposição, que poderia trazer mais
problemas do que soluções para os consumidores mineiros;
permanece, entretanto, a prerrogativa desta Casa de voltar a decidir
sobre a matéria, em termos mais adequados, quando do trâmite de
uma nova proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.515.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Délio Malheiros -

Adalclever Lopes.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.400/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Antônio
Augusto de Mattos, com sede no Município de Coração de Jesus.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.400/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Fundação Antônio Augusto de Mattos, com sede no
Município de Coração de Jesus.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
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.
32, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social; e no art. 35, que os seus
Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado
o recebimento de lucro, gratificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.400/2007.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.248/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Wilson de Souza Lopes, com sede no Município de Timóteo.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.248/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação Wilson de Souza Lopes, com sede no
Município de Timóteo, entidade civil sem fins lucrativos, de natureza
assistencial, que tem o objetivo precípuo de promover ações
concretas que visem à proteção da saúde da família, da gestante, da
criança e do idoso, voltadas especialmente para pessoas de baixa
renda, contribuindo para a melhoria na sua qualidade de vida.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgão públicos que atuam diretamente
na área de assistência social, assim como estimula a organização dos
filiados e a sua integração na comunidade.

Pelo exposto, é meritória e justa a pretensão de se lhe outorgar o
título declaratório de utilidade pública estadual.

Conclusão
Diante do relato, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.248/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.380/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Irani Barbosa,
objetiva declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade - CMI -,
com sede no Município de Dores do Turvo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
na forma apresentada. Vem ela agora a este colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.380/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública o Centro da Melhor Idade, entidade civil sem fins
lucrativos e de natureza filantrópica, que tem por finalidade prestar
assistência social às pessoas da terceira idade, promovendo a sua
valorização pessoal, familiar e social, além de desenvolver atividades
voltadas para lazer, esportes e cultura.

Para consecução de suas iniciativas, firma parcerias com outras
entidades congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na
área de assistência social, de forma a atualizar suas diretrizes de
trabalho e captar recursos para realização de suas finalidades
específicas.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade
está habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

2.380/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.410/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Organização de
Amparo ao Idoso, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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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 2.410/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Organização de Amparo ao Idoso, com sede no Município
de Visconde do Rio Branco.

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 mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o estatuto da entidade (alterado em 20/6/2008)
dispõe, no parágrafo único do art. 10, que ela não remunera seus
dirigentes; e, no art. 29, determina que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica sem fins
lucrativos, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.410/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.417/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação Resol - Redes de
Solidariedade para a Educação, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.417/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Resol - Redes de Solidariedade para a Educação, que
possui como finalidade desenvolver atividades sociais, culturais e
educacionais, visando à promoção do ser humano com base nos
princípios da ética e cidadania.

Para alcançar tais objetivos, possui como meta integrar o jovem no
mercado de trabalho, promover ações educativas para preservação do
meio ambiente, além de combater a fome e a pobreza.

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública
fortalecerá as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no Município
de Montes Claros.

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

nº 2.417/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.518/2008

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 o Conselho Comunitário de Pinhãozeiro,
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 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 2.518/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário de Pinhãozeiro, com sede no Município de
São Francisco, que tem como finalidade precípua congregar órgãos e
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pessoas interessadas em atender às demandas dos moradores locais.
Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,

culturais e recreativas, mobiliza os associados para participar de suas
iniciativas de interesse social, combate a fome e a pobreza, protege a
saúde da família, integra seus beneficiados no mercado de trabalho
por meio da promoção de cursos profissionalizantes, promove a
habilitação de portadores de deficiência e orienta sobre a preservação
do meio ambiente.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.518/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.537/2008

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 Comunitária dos Posseiros
da Fazenda Caatinga, 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 2.537/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Posseiros da Fazenda Caatinga, com
sede no Município de São Francisco, que possui como finalidade
precípua congregar órgãos e pessoas interessados em atender às
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demandas dos moradores locais.
Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,

culturais e recreativas; mobiliza os associados para participar de suas
iniciativas de interesse social; protege a saúde da família; firma
convênios com entidades públicas e privadas para subsidiar e ampliar
suas iniciativas; ampara crianças e adolescentes carentes; combate a
fome e a pobreza; integra seus beneficiados no mercado de trabalho
por meio da promoção de cursos profissionalizantes; orienta sobre a
preservação do meio ambiente.

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

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

nº 2.537/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.545/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Faça uma
Criança Sorrir, 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 2.545/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Faça uma Criança Sorrir, com sede no
Município de São Francisco, que possui como finalidade precípua
congregar órgãos e pessoas interessadas em atender às demandas
dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,
culturais e recreativas; oferece proteção à saúde da família, da
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infância, da adolescência e da velhice; combate a fome e a pobreza;
objetiva a inserção dos seus associados no mercado de trabalho,
oferecendo-lhes cursos profissionalizantes; promove a habilitação de
portadores de deficiência; orienta sobre a preservação do meio
ambiente.

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

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

nº 2.545/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.552/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres
Negras do Triângulo e Alto Paranaíba, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.552/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação das Mulheres Negras do Triângulo e Alto Paranaíba,
com sede no Município de Uberlândia, entidade sem fins econômicos,
de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e
educacional, cuja finalidade precípua é planejar e executar ações de
inclusão social, como oficinas de artesanato e aulas de esporte e
ginástica, bem como a recuperação da autoconfiança de suas
associadas. Visa ainda ao resgate de crianças em idade escolar com
problemas de coordenação motora e raciocínio lógico.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.552/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.562/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Surdos de Uberaba -
ASU -, com sede no Município de Uberaba.

A matéria foi examinada 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 2.562/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Surdos de Uberaba, que tem como finalidade a
reabilitação e a socialização das pessoas portadoras de surdez,
prestando-lhes assistência social e propiciando-lhes o acesso a
eventos culturais.

Além disso, reivindica do poder público tudo o que for necessário
para a sua inserção na sociedade, buscando, ainda, oportunidades de
trabalho para tal segmento.

Vê-se, portanto, que a entidade é merecedora do título de utilidade
pública.

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

nº 2.562/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.565/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Pompéu.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.565/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Pompéu, que
tem como finalidade precípua prestar atendimento aos idosos
residentes na localidade, em especial aos mais carentes.

Envida seus esforços na busca de soluções práticas para o seu
bem-estar através da criação de estabelecimento destinado a abrigá-
los, nos quais fornece-lhes assistência médica e material, além de
apoio moral e espiritual. Dessa maneira, procura propiciar aos seus
assistidos uma vida mais digna, visando à preservação de sua saúde
física e mental.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.565/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.608/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Abrigo Lar de Jesus de Januária.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.608/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Abrigo Lar de Jesus, com sede no Município de Januária, que tem
como finalidade precípua prestar atendimento aos idosos residentes
na localidade, especialmente os mais carentes.

Envida esforços na busca de soluções práticas para o seu bem-estar
fornecendo-lhes abrigo e assistência médica, auxílio material, além de
apoio moral e espiritual.

Dessa maneira, procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais
digna, visando à preservação de sua saúde física e mental.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade incluir no art. 1º do seu
estatuto o Município sede da entidade, de acordo com a técnica
legislativa.

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

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

nº 2.608/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.613/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac -, com sede no Município de São João del-
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Rei.
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 2.613/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Apac de São João del-Rei, que tem como finalidade precípua a
recuperação dos sentenciados e a fiscalização de benefícios
penitenciários mediante parceria com as autoridades judiciais e
policiais.

Além do mais, assiste-os e a suas famílias em assuntos referentes à
educação, à saúde, ao bem-estar, à profissionalização.

Dessa maneira, busca diminuir os índices de criminaidade na região,
concorrendo para a segurança pública e a tranqüilidade das pessoas
de bem.

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

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

nº 2.613/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.622/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso
Raimundo Benevides Filho, com sede no Município de Frei Inocêncio.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.622/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio ao Idoso Raimundo Benevides Filho, que tem
como finalidade abrigar idosos de ambos os sexos, proporcionando-
lhes assistência necessária a seu bem-estar.

Suas atividades são executadas com base nos princípios da ética e
cidadania, no intento de assegurar aos seus assistidos integridade e
dignidade.

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

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

nº 2.622/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Antônio Carlos Arantes , relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.623/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Ipanema - Apae -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.623/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Apae de Ipanema, que tem como finalidade precípua promover a
melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência,
em especial as pessoas portadoras de deficiência mental, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Coordena e executa na
sua área de atuação os objetivos, os programas e a política da
Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes,
assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a unidade
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orgânica e filosófica do Movimento Apaeano, realiza estatísticas,
estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional que
proporcionem avanço científico para a área e formação de pessoal
técnico e articula junto aos poderes públicos e entidades privadas
políticas que defendam os direitos da pessoa portadora de deficiência.

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

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

nº 2.623/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.625/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Rural do Bairro Arruda de São Pedro
da União, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.625/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural do Bairro
Arruda de São Pedro da União, entidade civil sem fins lucrativos,
fundada em 2007, que tem por finalidade congregar as pessoas
daquela comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve
atividades diversas, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de
vida de seus associados, especialmente, dos mais carentes,
incentivando a participação concreta na defesa dos interesses
coletivos para a consolidação da cidadania. Além disso, procura
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fomentar projetos alternativos voltados para a geração de renda, por
meio da promoção de cursos profissionalizantes.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório
conceder-lhe o título de utilidade pública.

Finalizando, cabe ressaltar que, com objetivo de adequar o nome da
entidade à forma consignada no art. 1º do seu estatuto, foi
apresentada a Emenda nº 1, de autoria da Comissão de Constituição
e Justiça.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.625/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.628/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação a escola estadual de ensino médio
situada no Município de Ponte Nova.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.628/2008 pretende dar a denominação de

Escola
Estadual Antônio Coelho à Escola Estadual de Ensino Médio,
localizada na Rua Tocantins, 60, Bairro São Pedro, no Município de
Ponte Nova.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a proposta em tela decorre de
solicitação do Colegiado Escolar da referida unidade de ensino, que,
em reunião realizada em 28/5/2008, homologou, por unanimidade de
seus votos, a indicação do nome de Antônio Coelho para denominá-la.

Natural de Ponte Nova, o homenageado destacou-se na
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comunidade como cidadão exemplar. Foi Presidente da Associação
de Bairro São Pedro e Adjacências, ocasião em que prestou
relevantes serviços à comunidade, melhorando significativamente a
qualidade da vida de todos.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de
gravar seu nome no prédio da referida escola estadual.

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

2.628/2008, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.643/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Madre Paulina de Apoio
aos Cancerosos, com sede no Município de Teixeiras.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008 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 2.643/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Madre Paulina de Apoio aos Cancerosos, com sede no
Município de Teixeiras.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.912, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 de seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
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instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, e o art. 33 determina que o exercício dos cargos de direção e
do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.643/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.645/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais do Baixadão, com sede no Município de Santa
Rosa da Serra.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.645/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Baixadão,
com sede no Município de Santa Rosa da Serra.

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, constatou-se
o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido
dispositivo, 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.
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28, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos associados, não serão remuneradas; e o art. 32 dispõe 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 2.645/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.646/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Cultural de
Capoeira Águia Branca, com sede no Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.646/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Cultural de Capoeira Águia Branca, com
sede no Município de Uberaba.

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 mencionadas no referido dispositivo, 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 §1º
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do art. 52, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade de caráter filantrópico; e, no art.
63, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.646/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.647/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Fundação Educativa e
Cultural de Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/8/2008, 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 2.647/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Fundação Educativa e Cultural de Belo Oriente.
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, constatou-se
o atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 40 de seu estatuto veda a
remuneração dos cargos dos órgãos de sua administração; e o art. 44
dispõe que, em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será
destinado a fundação de fins não econômicos.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.647/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.648/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de
Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008 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 2.648/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Cultural Comunitária de Belo Oriente.
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 mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 24 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas;
e o art. 39 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será doado para a Fundação Educativa e Cultural de
Belo Oriente.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.648/2008.
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Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.655/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Vila Nova Esporte
Clube, com sede no Município de Santa Luzia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 7/8/2008, 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 2.655/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Vila Nova Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
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 mencionadas no referido dispositivo, 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 § 1º do art. 65 de seu estatuto dispõe que,
em caso de encerramento de suas atividades, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, legalmente
constituída e portadora do título de utilidade pública estadual; e o art.
76 estabelece que a entidade não remunera seus Diretores,
Conselheiros, associados ou instituidores.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.655/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento
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Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.656/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Mão Amiga, com
sede no Município de Formiga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2008 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 2.656/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Mão Amiga, com sede no Município de Formiga.
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, constatou-se
o atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 16 de seu estatuto determina que o
exercício dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito; e o art. 33 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere do Município, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.656/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.657/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário e Ação Social do Clube de Mães de
São Gonçalo do Rio das Pedras - Adecas -, com sede no Município de
Serro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.657/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e
Ação Social do Clube de Mães de São Gonçalo do Rio das Pedras,
com sede no Município de Serro.

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 mencionadas no referido dispositivo,
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 § 2º
do art. 5º que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros ou
instituidores, bem como as dos sócios, não serão remuneradas; e o
parágrafo único do art. 20 dispõe que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres,
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, dando
prioridade a entidade que tenha convênio com as mesmas
organizações que a instituição dissolvida.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.657/2008.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.661/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Reviver - ACR -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 8/8/2008, 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 2.661/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Reviver, com sede no Município de Sete
Lagoas.

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 mencionadas no referido dispositivo, 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 estabelece que as
atividades da Diretoria e do Conselho, bem como as dos associados,
não serão remuneradas; e o art. 36 dispõe que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.661/2008.



755

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.667/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunidade Unida
Imaculada Conceição, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2008 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 2.667/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunidade Unida Imaculada Conceição, com sede no
Município de Pedro Leopoldo.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.912, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 33 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito; e o art. 35 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica e reconhecida de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.667/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Sargento
Rodrigues - Neider Moreira - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.676/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e
Cultural Turma da Praça - Assecutup -, com sede no Município de
Pará de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.676/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Turma da Praça,
com sede no Município de Pará de Minas.

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 mencionadas no referido dispositivo, 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
que, na hipótese de sua dissolução ou extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade legalmente constituída, que
tenha objetivos semelhantes aos da organização dissolvida; e o art. 59
dispõe que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados
pelo exercício de seus cargos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.676/2008.
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Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.177/2008

Comissão de Administração Pública
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.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Compete agora a esta
Comissão examinar o mérito do projeto.

Fundamentação
Conforme a mensagem que encaminhou o projeto em epígrafe a

esta Casa, em trecho mencionado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a diversidade étnica, cultural, social e econômica caracteriza o
País, não obstante o fato de registrar a nossa História violações várias
aos direitos fundamentais do cidadão.

É justamente em razão dessa grave contradição que surge a idéia
da criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial -
Conepir -, que visa à implantação de políticas públicas objetivando a
eliminação das desigualdades e garantindo representatividade a
minorias historicamente discriminadas.

O referido Conselho, órgão colegiado de caráter consultivo,
deliberativo e propositivo, insere-se na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese. Seu foco
principal são as populações negra, indígena e cigana, e a ele
competirá formular critérios e parâmetros para a implementação de
políticas que assegurem a esses segmentos sociais acesso à saúde,
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à assistência
social.

Tendo composição paritária entre o poder público e a sociedade
civil, o Conselho contará com 20 membros e os respectivos suplentes,
designados pelo Governador do Estado, entre os quais 10
representarão órgãos governamentais - Secretarias de Estado de
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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 -
e 10 representarão entidades da sociedade civil organizada, com
atuação estadual ou regional, a serem eleitos por processo eleitoral
regulamentado por meio de decreto.

As entidades da sociedade civil deverão ter representação regional
em, pelo menos, três Municípios e estar constituídas há, no mínimo,
dois anos. O Ministério Público participará das reuniões do Conselho
como convidado, em caráter permanente, sem direito a voto, e delas
também participarão as Secretarias de Estado que nele não detiverem
assento, igualmente como convidadas, desde que elas tratem de
temas relacionados a sua área de atuação.

Os Conselheiros terão mandato de três anos, admitindo-se uma
única recondução. A função, não remunerada, é considerada de
interesse público relevante.

A Mesa, composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário-
Geral, será escolhida entre os membros do Conselho, para mandato
com duração de um ano, admitindo-se uma única recondução. 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 Pasta de
Desenvolvimento Social.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar o projeto,
discordou, com razão, do conteúdo de seu art. 7º, que permite aos
conselhos municipais de promoção da igualdade racial indicarem, de
comum acordo, dois Conselheiros Municipais, representantes da
sociedade civil, para concorrer a uma vaga no Conselho Estadual, nos
termos do regulamento do processo eleitoral. O dispositivo é mesmo
de difícil aplicação, haja vista que o Estado tem hoje mais de 800
Municípios, o que contraria o princípio da razoabilidade.

Outras sugestões de alteração foram apresentadas pela referida
Comissão, “por motivos relacionados à técnica legislativa”.
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Também foi proposta a supressão do art. 9º do projeto, que revoga o
Decreto nº 12.262, de 23/7/96, que instituiu o Conselho Estadual de
Participação e Integração da Comunidade Negra. A intenção,
igualmente bastante razoável, foi evitar que a lei se pusesse no lugar
do decreto, o que ofende o princípio da separação dos Poderes.

Ao longo da discussão da matéria nesta Comissão de Administração
Pública, o Deputado André Quintão apresentou sugestões de emenda
que efetivamente aprimoram a proposta em análise.

A primeira emenda fixa prazo para que o Executivo encaminhe à
Assembléia Legislativa projeto de lei versando sobre a política
estadual de promoção da igualdade étnica e racial, a qual deverá
considerar, para os seus efeitos, as populações negra, indígena e
cigana e outros segmentos minoritários. Caberá igualmente ao Poder
Executivo, nos termos da segunda proposta, encaminhar a esta Casa
projeto de lei criando o Fundo Estadual de Promoção da Igualdade
Racial.

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

2.177/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,

no prazo de cento e vinte dias a contar da data da publicação desta
lei, projeto de lei estabelecendo a política estadual de promoção da
igualdade étnica e racial no Estado.

Parágrafo único - A política estadual referida no “caput” deverá
considerar as populações negra, indígena e cigana e outros
segmentos étnicos minoritários e prever medidas de combate à
desigualdade socioeconômica derivada ou fundamentada em critério
de raça, cor, descendência ou etnia.”.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa

projeto de lei criando o Fundo Estadual de Promoção da Igualdade
Racial, para a implementação de políticas públicas que tenham como
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objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da
população negra e dos demais segmentos étnicos minoritários.”.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - André

Quintão - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.557/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº
2.557/2008 dispõe sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários
manterem cadeiras de rodas à disposição de pessoas portadoras de
deficiência ou circunstancialmente necessitadas do uso desse
equipamento e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/6/2008, a proposição foi
distribuída 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 proposição em epígrafe institui a obrigatoriedade de os terminais

rodoviários manterem cadeiras de rodas à disposição de pessoas
portadoras de deficiência ou circunstancialmente necessitadas do uso
desse equipamento.

O número de cadeiras de rodas deverá ser proporcional à média de
circulação diária de pessoas nas estações, nos seguintes termos:

a) uma cadeira para uma média de circulação de até mil pessoas
por dia;

b) três cadeiras se a média for entre mil e três mil pessoas por dia;
c) cinco cadeiras caso a média seja entre três mil e cinco mil

pessoas por dia;
d) oito cadeiras na hipótese de a média ser entre cinco mil e oito mil

pessoas por dia;
e) dez cadeiras se a média for acima de oito mil pessoas por dia.
Nos termos do projeto, o custo da implantação da lei ficará a cargo

das empresas concessionárias dos terminais rodoviários.
A proposição determina, ainda, que os equipamentos deverão
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atender às especificações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT - e que a utilização das cadeiras será gratuita,
cabendo à administração do terminal rodoviário afixar placas ou
cartazes em locais visíveis, indicando a disponibilidade do
equipamento e o local onde o usuário poderá solicitá-lo.

O projeto estipula, também, o prazo de 120 dias para que a
administração dos terminais rodoviários se enquadre às exigências
legais e prevê que o descumprimento da norma acarretará ao infrator
multa a ser estabelecida em regulamento, sem prejuízo de outras
cominações legais. Finalmente, dispõe que a receita proveniente das
multas reverterá integralmente para programas de educação, no
âmbito do Estado.

Visto o conteúdo do projeto, passemos à sua análise jurídico-
constitucional. A esse propósito, cumpre dizer que o constituinte
federal dedicou especial atenção aos portadores de deficiência física,
conforme se depreende de inúmeros preceitos da Lei Maior, como,
por exemplo, aquele constante no inciso II do art. 227, que prescreve
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. O art. 244,
por seu turno, estabelece que a lei disporá sobre a adaptação dos
logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte
coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência.

Na esteira do constituinte federal, a Carta mineira, igualmente,
cuidou de consignar dispositivos voltados para a proteção do portador
de deficiência, sendo de invocar o art. 224, que reproduz conteúdo
análogo ao citado art. 227 da Constituição da República.

No que toca à competência legislativa, cumpre dizer que os Estados
estão habilitados a legislar sobre a proteção e a integração social das
pessoas portadoras de deficiência, na via da legislação concorrente,
consoante o disposto no art. 24, XIV, da Carta Federal. No uso dessa
prerrogativa constitucional, o Estado editou a Lei nº 11.666, de 2004,
que estabelece normas para facilitar o acesso aos prédios de uso
público.

O projeto de lei em exame, ao tornar obrigatório o oferecimento de
cadeiras de rodas nos terminais rodoviários, atende a esse mesmo
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propósito de conferir mais densidade e concreção normativa ao
comando constitucional relativo à proteção e à integração do portador
de deficiência. Na verdade, para além de beneficiar o portador de
deficiência, as disposições do projeto alcançam, também, aqueles
que, ocasional ou circunstancialmente, não podem locomover-se sem
o auxílio desse equipamento.

O interesse social subjacente à norma que se pretende instituir
afasta qualquer objeção fundada na alegação de que a exploração de
terminais rodoviários deve dar-se nos termos pactuados no respectivo
contrato de concessão, o qual não prevê o oferecimento de cadeiras
de rodas. Com efeito, é da essência do contrato administrativo a
possibilidade de sua alteração de forma unilateral pela administração,
desde que respaldada pelo interesse público, impondo-se, contudo, a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ora, se
o próprio administrador tem a prerrogativa de alterar o contrato
administrativo unilateralmente, com mais razão pode fazê-lo o
legislador, contanto que estribado no interesse público, mantendo-se,
também nessa hipótese, o equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Em razão da exigência de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos em curso, entendemos ser necessária a
supressão do comando constante no “caput” do art. 2º da proposição,
segundo o qual o custo da implantação da lei ficará a cargo das
empresas concessionárias de terminais rodoviários, o que fazemos
mediante a Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.557/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Os equipamentos de que trata esta lei serão de uso gratuito

e deverão estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.”.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.568/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe dá

nova redação ao art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º/11/2007, que dispõe
sobre o reconhecimento de localidade como estância climática ou
hidromineral e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2008 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
No exame do Projeto de Lei nº 2.448/2005, esta Comissão salientou

a conveniência de se construir um marco regulatório para o
reconhecimento de localidade como estância climática, a exemplo da
legislação do Estado de São Paulo, tendo em vista as especificidades
de Minas Gerais e a necessidade de se estabelecerem critérios
uniformes para essa finalidade.

Ao retomar o exame desse tema no âmbito do Projeto de Lei nº
370/2007, esta Comissão apresentou proposta substitutiva, que foi
aprovada por este Parlamento e transformada na Lei nº 17.110, de
2007, que dispõe sobre o reconhecimento de localidade como
estância climática ou hidromineral e dá outras providências.

Trata-se de uma lei de grande importância para o desenvolvimento
do turismo no Estado. Foi elaborada a partir de ampla discussão nesta
Casa com os setores diretamente interessados na matéria. Nela,
foram fixados critérios gerais e específicos, conforme o caso, para o
reconhecimento de localidade como estância climática ou
hidromineral, designações que podem ser dadas, individualmente ou
associadas, como qualificativas de sua condição de relevância
ambiental e turística.

Além de fixar normas gerais sobre o assunto, essa lei também
declarou estâncias climáticas a localidade de Monte Verde, Distrito do
Município de Camanducaia, e a sede do Município de Maria da Fé. De
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acordo com o seu art. 7°, tais títulos deverão ser confirmados por leis
específicas, a serem editadas no prazo de cinco anos. Portanto, a Lei
nº 17.110 contempla a um só tempo normas genéricas e abstratas e
de efeito concreto.

No caso desses reconhecimentos, a medida foi adotada em caráter
excepcional. E a justificativa é simples: o projeto de lei que deu origem
à Lei nº 17.110, de 2007, objetivava apenas declarar tais localidades
estâncias climáticas, no contexto da inexistência de um marco
regulatório no ordenamento jurídico do Estado. Assim, não havia
razões jurídicas materiais plausíveis para não acolhermos a pretensão
do autor tal como foi formulada.

Diferente, no entanto, é a situação do Projeto de Lei nº 2.568/2008,
que pretende declarar a sede do Município de Caldas estância
climática. Trata-se, evidentemente, de um ato jurídico de efeito
concreto. Por isso, a sua análise deve ser feita com base em normas
genéricas e abstratas que regulam a matéria, vale dizer, a Lei nº
17.110, de 2007. Como o projeto não atende os requisitos legais
previstos nessa lei para a constituição regular de estância climática,
não pode ser acolhido por esta Comissão.

Cabe-nos ressaltar a importância de se exigir o cumprimento dessa
lei em todos os seus termos. Caso venhamos a admitir,
hipoteticamente, a possibilidade de reconhecimento de novas
localidades como estância climática ou hidromineral sem os devidos
estudos, corremos o risco de esvaziar complementamente o sentido
normativo da referida Lei nº 17.110. Dito de outra forma, essa lei
torna-se ineficaz e inócua, como se não existisse.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.568/2008.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.588/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Montes Claros 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 2.588/2008 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Montes Claros imóvel com área de 2.200m²,
situado no lugar denominado Malhada Santos Reis, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as ações da
administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o referido bem se destina a fins educacionais e sociais.
Ademais, 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 transferência de domínio de patrimônio público necessita de
autorização do Poder Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 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. Esse
dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes
ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que o projeto de lei em análise atende aos preceitos
legais sobre a alienação de bens públicos, não acarreta despesas
para o erário nem implica repercussão na Lei Orçamentária. Portanto,
pode ser transformado em lei.

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

2.588/2008, no 1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -
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Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.615/2008

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 Santo
Antônio do Jacinto 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 2.615/2008 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Santo Antônio do Jacinto de imóvel com
área de 10.000m², situado no prolongamento da Praça de Minas
Gerais, no Povoado de Santo Antônio, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel
será destinado à instalação de órgãos públicos municipais, em
consonância com o interesse da população local. 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 e não implica repercussão na Lei
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Orçamentária.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.615/2008, no 1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.616/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Uberaba o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado, a
fim de receber parecer quanto a 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 2.616/2008 de autorizar a reversão ao

Município de Uberaba de imóvel com área de 7.311,23m², situado
nesse Município, incorporado ao patrimônio do Estado, em 2004, para
abrigar a nova sede do Fórum daquela Comarca.

Tendo em vista a doação de outro imóvel, considerado mais
adequado para abrigar as atividades judiciais da Comarca, a
administração municipal pleiteia o retorno do bem não utilizado a seu
patrimônio, para que possa servir à comunidade local.

Cabe ressaltar que o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, exige autorização do Poder
Legislativo para a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro. Assim, a transferência de domínio de
patrimônio do Estado só pode ocorrer mediante a edição de lei
específica nesse sentido.
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Por fim, esclarecemos 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 implica
repercussão na Lei Orçamentária. Não há, portanto, impedimento a
sua transformação em lei.

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

2.616/2008, no 1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho

- Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.453/ 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 Araxá
o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda 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 2.453/2008 na forma aprovada no 1º turno tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa doar ao Município de Araxá imóvel com área de
1.188m², situado na Rua Calimério Guimarães, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o referido terreno
destina-se ao funcionamento de escola municipal, em conformidade
com o interesse daquela 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.

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
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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

2.453/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 2.453/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araxá 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

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.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo se
destina ao funcionamento de escola municipal.

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 2.454/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Vargem Grande do Rio Pardo 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 2.454/2008 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Vargem Grande do Rio Pardo imóvel com área
de 10.000m², situado na Fazenda Água Fria, naquele 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 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.

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 despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.454/2008, no 2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.300/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.300/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Engenheiro Navarro 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° 2.300/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Engenheiro

Navarro 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

Engenheiro Navarro imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros
quadrados), situado na Fazenda Limoeiro, naquele Município,
registrado sob o n° 5.851, a fls. 61v. do Livro 3-H , no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de uma escola municipal e à construção de uma
creche-escola infantil.

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, 20 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 26/8/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do ex-

Deputado Federal José Antônio Vasconcelos Costa, ocorrido em
24/8/2008, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr.
Geraldo de Almeida Borém, ocorrido em 25/8/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, comunicando o falecimento do Sr.
José de Dom Viçoso Rodrigues, ocorrido em 26/8/2008, nesta Capital.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Atílio Aloise, ocorrido em 26/8/2008, em São Sebastião do Paraíso. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2008

ATAS
ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Antônio Carlos Arantes
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 270 e 271/2008
(encaminhando veto parcial à Proposição de Lei Complementar nº 112
e solicitação de desarquivamento da Proposta de Emenda à
Constituição nº 88/2005, respectivamente), do Governador do Estado -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2008 - Projetos de Lei nºs
2.707 a 2.716/2008 - Requerimentos nºs 2.822 a 2.829/2008 -
Requerimento do Deputado Bráulio Braz - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte, de Segurança Pública,
de Cultura e de Administração Pública e do Deputado Tiago Ulisses -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Ruy Muniz; questão de
ordem; discursos do Deputado Ruy Muniz, da Deputada Rosângela
Reis e dos Deputados Carlos Mosconi, Eros Biondini e André Quintão
- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial dos Aeroportos -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº 18.615 - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Bráulio Braz;
deferimento - Requerimento contido na Mensagem nº 271/2008, do
Governador do Estado; deferimento - Requerimento da Deputada Ana
Maria Resende; deferimento; discurso do Deputado Zezé Perrella -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h10min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 270/2008*
Belo Horizonte, 14 de agosto de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termo do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, à
Proposição de Lei Complementar nº 112, que 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.
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Ouvidas a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais e, quanto aos artigos 4º, 65 e o inciso XVII do artigo 53, a
Advocacia-Geral do Estado, assim se manifestaram sobre os
dispositivos a seguir vetados:

§§ 2º, 3º e 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 59, de 2001, com
redação dada pelo art. 1º da Proposição de Lei Complementar nº 112:

Art. 1° - (...)
“Art. 1° - (...)
§ 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.”

Razões do Veto
Os dispositivos vetados não estão em conformidade com o disposto

no inciso XII do art. 76 da Constituição Estadual, pois estabelecem
mecanismos de controle direto da Assembléia Legislativa sobre o
Poder Judiciário, violando, assim, o Princípio da Independência dos
Poderes.

Art. 4º da Proposição de Lei Complementar nº 112:
Art. 4º - O inciso I do § 5º do art. 6º da Lei Complementar nº 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - (...)
§ 5º - (...)
I - dois Serviços de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira

e segunda instância, 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.”

Razões do Veto
A redação original do dispositivo sofreu substancial alteração
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durante a tramitação, que desconsiderou a competência privativa do
Tribunal de Justiça, com ofensa ao art. 66, inciso IV, alínea “a” e ao
art. 98, inciso VII, da Constituição Estadual. Ademais, o dispositivo
estabelece um critério de criação de Serviços de Tabelionatos de
Notas por “varas”, incompatível com o que prevê a Lei nº 12.920, de
29 de junho de 1998.

§ 2º do art. 59 da Lei Complementar nº 59, de 2001, com redação
dada pelo art. 13 da Proposição de Lei Complementar nº 112:

Art. 13 - Ficam acrescentados ao art. 59 da Lei Complementar nº 59,
de 2000, os seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 59 - (...)
§ 2º - O Tribunal de Justiça instalará, nas comarcas de entrância

especial, varas especializadas no julgamento de questões
relacionadas com o meio ambiente e o consumidor.”

Razões do Veto
A imposição da criação das varas especializadas importa em

aumento não previsto de despesa, com a ampliação de estrutura
tendente à ociosidade em diversas comarcas, o que conflita com o
princípio da eficiência, consagrado pelo art. 13 da Constituição do
Estado.

Art. 27 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
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;”

Razões do Veto
O dispositivo delimita as atividades nas quais o efetivo exercício por

três anos autoriza o ingresso na magistratura, contrariando o inciso I
do art. 93 da Constituição da República, que disciplinou a matéria.

Art. 31 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
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
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poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento.”

Razões do Veto
A redação proposta suprime o parágrafo único do mesmo artigo na

Lei em vigor, segundo o qual a remoção de uma para outra vara da
mesma comarca poderá efetivar-se mesmo em se tratando de vaga a
ser provida por antigüidade. Ocorre que o dispositivo suprimido
concerne a dinâmica de provimento dos juízes, matéria essa de
competência privativa do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, nos
termos do art. 66, inciso IV, alínea “a” da Constituição do Estado.

Art. 50 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
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.”

Razões do Veto
A espécie normativa lei complementar é utilizada indevidamente

para criação de foro especial destinado a agentes políticos que não
estão elencados no inciso I do art. 106 da Constituição do Estado.

O dispositivo estabelece privilégio que atenta contra o princípio da
isonomia, consagrado no “caput” do art. 5º da Constituição da
República.

O dispositivo, incluído por emenda parlamentar, impõe ao Poder
Judiciário a criação de órgão jurisdicional, contrariando o Princípio da
Independência dos Poderes e a competência privativa dos tribunais,
consagrado no art. 2º e prevista na alínea “a” do inciso I do art. 96, da
Constituição da República.

Parágrafo único do art. 51 da Proposição de Lei Complementar nº
112:

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.

Razões do Veto



778

Só o Tribunal de Justiça pode constitucionalmente manifestar-se
sobre a necessidade de criação de cargo, enquanto o caráter
itinerante da atividade deve abranger todo o corpo da magistratura,
sem distinção de comarcas. A matéria conflita com o já referido art.
66, inciso IV, alínea “a” da Constituição do Estado.

Inciso XVII do art. 53 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
Art. 53 - (...)
XVII - Piracema, da Comarca de Passa-Tempo para a de Itaguara.

Razões do Veto
O dispositivo não consta da proposta original do Tribunal, e portanto

conflita com o art. 66, inciso IV, alínea “c” da Constituição do Estado.
Ademais, não se comprova a observância ao critério da eficiência,
consagrado pelo caput do art. 13 da Constituição do Estado, ao se
propor a transferência em questão.

Art. 58 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
Art. 58 - Fica acrescentado ao Capítulo III do Título III do Livro V da

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.”
Razões do Veto

O dispositivo, que estabelece requisito para a investidura em cargo
público, foi incluído por emenda parlamentar, contrariando, assim, o
art. 66, inciso IV, alínea “a” da Constituição do Estado.

Inciso IV do art. 59 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
Art. 59 - (...)
IV - uma vara de execução penal para atender à Região

Metropolitana e ao Colar Metropolitano.
Razões do Veto

O dispositivo atenta contra os princípios da eficiência e da
razoabilidade, consagrados pelo art. 13, “caput”, da Constituição do
Estado, eis que as varas de execução criminal são criadas nos
municípios onde haja unidades prisionais, e a criação de vara única
para toda a Região Metropolitana contraria o interesse público.

Art. 63 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
Art. 63 - Na lei que tratar do plano de carreira dos servidores do

Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a equivalência de
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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.

Razões do Veto
O dispositivo fica prejudicado em razão do veto ao art. 58 da

Proposição de Lei Complementar. À inconstitucionalidade já argüida
soma-se aquela decorrente da equivalência de vencimentos entre o
servidor com curso superior e aquele não detentor desse grau de
escolaridade.

Art. 65 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
Art. 65 - Os incisos III, V e XI do “caput” do art. 251 da Lei nº 3.344,

de 14 de janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 2º, 3º e 4º e
transformado seu parágrafo único em § 1º:

“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.

......
§ 2º - Para fins do cálculo a que se refere o inciso III do “caput”, não

se consideram atos do serviço de Registro de Imóveis:
I - protocolo;
II - arquivo;
III - 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;

IV - certidões;
V - os de emolumentos dispensados por lei federal;
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VI - matrícula.
§ 3º - 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.
§ 4º - Para fins do cálculo dos atos a que se refere o inciso XI do

“caput”, não se incluem as certidões e os atos cujos emolumentos
sejam dispensados por disposição de lei federal.”

Razões do Veto
O dispositivo, que trata de matéria de competência privativa do

Tribunal de Justiça, não poderia ter sido incluído por emenda
parlamentar, contrariando, assim, os termos do art. 66, inciso IV,
alínea “a”, e art. 98 da Constituição do Estado.

Art. 67 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
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.

Razões do Veto
O dispositivo não integra a mensagem original do Tribunal de

Justiça, que originou a Proposição. Nessa linha, conflita com o art. 66,
inciso IV, alínea “a” da Constituição do Estado. Além disso, a medida
implica em aumento de despesa, sem o prévio estudo relativo à sua
realização e às fontes necessárias para fazer face a elas. Por outro
lado, ao não endossar o dispositivo o Poder Judiciário deixa de prover
à respectiva dotação orçamentária, contrariamente ao disposto no art.
165 da Constituição da República.

Art. 68 da Proposição de Lei Complementar nº 112:
Art. 68 - Serão providos, em 2009, dez dos cargos de

Desembargador, de que trata o art. 11 da Lei Complementar nº 59, de
2001, criados por esta Lei Complementar.

§ 1º - No prazo de até quatro anos contados da vigência desta Lei
Complementar, serão providos os dez cargos restantes dos cargos de
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Desembargador, referidos no art. 11 da Lei Complementar nº 59, de
2001, criados por esta Lei Complementar.

§ 2º - Até que sejam instaladas as Câmaras de Julgamento
decorrentes da criação dos cargos de que trata este artigo, 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.

Razões do Veto
O dispositivo não integra o texto da mensagem original do Poder

Judiciário, que deu origem à Proposição. Dessa forma, equivale a
violação da autonomia daquele Poder, o qual não terá, obviamente,
provido à alocação dos recursos necessários ao aumento da despesa.
Nessa linha, configura-se conflito com o art. 66, inciso IV, alínea “a” da
Constituição do Estado, e com o art. 165 da Carta Magna, sem
mencionar o desacato à legislação infraconstitucional, representada
pela Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

São essas as razões que me levam a vetar parcialmente a
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 271/2008*
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do § 2º do art. 180, do Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, solicito-lhe o desarquivamento da Proposta de Emenda à
Constituição Estadual nº 88, de 2005, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a Ação Declaratória de Constitucionalidade
e dá outras providências.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador no exercício do

cargo de Governador do Estado.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46/2008

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 256 - É considerado data magna do Estado o dia 21 de abril,

Dia de Tiradentes; Dia das Gerais, o dia 23 de março, e Dia do Estado
de Minas Gerais, o dia 16 de julho.

§ 1º - (...)
§ 2° - A Capital do Estado será transferida simboli camente para a

cidade de Ouro Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Matias
Cardoso no dia 23 de março e para a cidade de Mariana no dia 16 de
julho.”.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Ana Maria Resende - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes -

Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Ivair Nogueira - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Walter Tosta - Weliton Prado.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição é de suma
importância, pois visa confirmar a verdade histórica de Minas Gerais.
O imaginário, as estórias, livros escolares e outras fontes, entre elas a
própria Constituição mineira, informam que o nosso Estado teve
origem em Mariana. É a nossa Constituição, aliás, que determina a
mudança simbólica da sede do governo estadual para a cidade de
Mariana todos os anos, sempre em 16 de julho, Dia do Estado de
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Minas Gerais.
No entanto, quando a sociedade aurífera de nosso Estado teve

início oficial, nas margens do Ribeirão Nossa Senhora do Carmo, em
1696, com a fundação do arraial que veio a ser a cidade de Mariana, o
bandeirante Matias Cardoso de Almeida já se fixara, na década de
1660, nas margens do Rio Verde Grande e, posteriormente, do Rio
São Francisco, em Morrinho, atual cidade de Matias Cardoso, em
evento fundador da sociedade agropastoril. Talvez, em definição mais
clara, tenhamos as Minas, a partir de Mariana, e os Gerais, a partir de
Matias Cardoso.

Segundo antropólogo, registros históricos apontam Mariana como
tendo sido fundada em 16/7/1696, quando foi encontrado ouro na
região de Mata Cavalos, no ribeirão que passou a ser denominado
Ribeirão do Carmo. Já Matias Cardoso, na obra “História Geral das
Bandeiras Paulistas”, informa que, entre 1662 e 1664, uma bandeira
capitaneada por Matias Cardoso de Almeida deu início à ocupação do
Médio São Francisco. Isso marca a origem do que é atualmente
chamado Norte de Minas.

Para resgatar a verdade histórica, representantes de três instituições
das mais importantes do Norte de Minas - Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes -, Associação dos Municípios da Área
Mineira da  Sudene - Amams - e Prefeitura Municipal de Montes
Claros -, com o apoio de diversos segmentos da sociedade regional,
se uniram e lançaram o Movimento Catrumano, cujo objetivo principal
é ressaltar o orgulho que todos os vaqueiros e tropeiros, viventes
dessa porção do Estado, têm de ser norte-mineiros, seja por
nascimento, seja por adoção.

Importante dizer que esta proposta preserva o reconhecimento de
Mariana, mantendo o dia 16 de julho, pois o que o citado movimento
pretende é reforçar e ampliar o universo da identidade mineira,
incluindo, positiva e definitivamente, a porção Norte nos corações e
mentes de todos os mineiros.

Portanto, diante de fatos tão evidentes, propomos que seja criado o
Dia das Gerais, a ser comemorado no dia 23 de março, sempre na
cidade de Matias Cardoso, para que, assim, esta cidade, 32 anos
mais velha que Mariana, seja também reconhecida como antiga
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Capital de Minas Gerais. Diante da justiça da proposta, conto com o
apoio dos Srs. Deputados para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.707/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Taperense

Caminho da Liberdade, com sede no Município de Conceição do Mato
Dentro.

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

Comunitária Taperense Caminho da Liberdade, com sede no
Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Com o propósito de promover a melhoria da qualidade

de vida e o desenvolvimento humano e social de seus moradores, a
comunidade do Distrito de Santo Antônio do Norte, no Município de
Conceição do Mato Dentro, criou a Associação Comunitária
Taperense Caminho da Liberdade.

Norteada pelos princípios da liberdade, da igualdade e do respeito, a
entidade desenvolve ações nas áreas de educação, cultura, lazer e
esportes; combate a fome, a pobreza e o analfabetismo; administra
cursos profissionalizantes e programas de inclusão digital; representa
a região junto aos poderes públicos, principalmente nos assuntos
relacionados ao projeto da Estrada Real e às nascentes dos Rios
Santo Antônio e Paraúna; atua na preservação e recuperação de
ambientes degradados ou ameaçados; incentiva a fixação do homem
no campo por meio do treinamento da mão-de-obra para atividades
rurais e de ações comunitárias ligadas à horticultura e agricultura
familiar.

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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.708/2008

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Nova Resende.

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

Paulo, com sede no Município de Nova Resende.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto 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, visando, especialmente, manter estabelecimento
destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições
de saúde física e mental, proporcionando-lhes assistência material,
moral e social, visando à preservação de sua saúde.

A instituição 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 2.709/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social do Setor de Confecções de Muriaé - Condessc -,
com sede no Município de Muriaé.

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

Desenvolvimento Econômico e Social do Setor de Confecções de
Muriaé - Condessc -, com sede no Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A citada entidade, sem fins lucrativos, em

funcionamento desde 2003, é focada na qualificação profissional do
setor de confecções. Já formou mais de 1.300 profissionais, e a
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prioridade é o atendimento às pessoas em situação de risco sócio-
econômico. A qualidade dos profissionais formados vem
transformando o Condessc em referência nessa área.

Todas as suas atividades são financiadas por meio de subvenções
sociais da Prefeitura de Muriaé e parcerias com empresas como
Singer, Senac, Sebrae, entre outras.

Em Muriaé, aproximadamente 40% da população depende direta ou
indiretamente da indústria de confecções. Estas respondem por 45%
da riqueza econômica da cidade, e, por isso, tornou-se fundamental a
qualificação dos profissionais que devem atuar neste setor.

 Sendo meritório e de relevância social o trabalho desenvolvido pela
instituição, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação
do projeto que pretende outorgar-lhe o título de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.710/2008
Declara de utilidade pública a entidade Fred Uma Alternativa à

Reintegração, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fred Uma

Alternativa à Reintegração, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

associação Fred Uma Alternativa à Reintegração e o compromisso fiel
com suas finalidades estatuárias, buscamos declarar a utilidade
pública da entidade.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza a instituição, por certo terá
o reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e 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 2.711/2008

Declara de utilidade pública o Baiões Esporte Clube - BEC -, com
sede no Município de Formiga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública o Baiões Esporte Clube -

BEC -, com sede no Distrito de Baiões, no Município de Formiga.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública estadual o Baiões Esporte Clube - BEC -, com sede no Distrito
de Baiões, zona rural do Município de Formiga. Foi fundada em
31/12/2006 e é uma entidade sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica própria, com tempo indeterminado de duração.

Tem como finalidade promover a prática de esporte amador na
modalidade futebol e incentivar outros eventos de caráter esportivo,
cultural e beneficente, visando o bem da coletividade e a melhoria na
qualidade de vida da comunidade da região.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto a meus
nobres pares este projeto de lei, e peço sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.712/2008
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Creche

Carlos de Moraes, 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

Assistencial Creche Carlos de Moraes, com sede no Município de Juiz
de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Gil Pereira
Justificação: A Associação Assistencial Creche Carlos de Moraes,

com sede na cidade de Juiz de Fora, é uma entidade sem fins



788

lucrativos, sendo seu objetivo estritamente social, atuando no
atendimento a crianças na faixa etária a partir dos 3 meses de
nascimento, até 5 anos e 11 meses, proporcionando abrigo diurno, na
qualidade de creche, além de promover o planejamento e a execução
de programas de proteção socioeducativos destinados à criança, em
regime de orientação e apoio sociofamiliar e em creche ou escolas.

Por esse trabalho de grande importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se propõe
mediante esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.713/2008
Declara de utilidade pública a Associação Filarmônica 1º de Maio -

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

1º de Maio - Corporação Musical -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 1934, a Associação Filarmônica 1º de

Maio - Corporação Musical tem por fim proporcionar recreio espiritual,
preparar novos músicos oferecendo cursos musicais, incentivando e
divulgando a arte e a cultura na Capital e no interior.

Diante do exposto e diante do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.714/2008
Proíbe o consumo de cigarros e outros produtos fumígeros,

derivados ou não de tabaco, em restaurantes e lanchonetes do Estado
de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos,

cachimbos ou qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco, a todas as pessoas que se encontrem em qualquer recinto de
restaurantes e lanchonetes do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os restaurantes e lanchonetes deverão afixar em
local visível os avisos indicativos da proibição estabelecida no “caput”
deste artigo.

Art. 2º - Fica sujeito a imposição de multa quem descumprir esta lei.
Art. 3º - Para o atendimento ao disposto nesta lei, fica autorizado o

remanejamento orçamentário que se fizer necessário.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no

prazo de até noventa dias a contar da data de sua publicação,
definindo a forma e os valores da multa.

Art. 5º - Fica revogado o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.592,
de 13 de junho de 1989, redação dada pela Lei nº 8.211, de 3 de
janeiro de 1991.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: Esta proposta objetiva somar ações quanto à repressão

ao uso de cigarros ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou
não do tabaco, tendo em vista os resultados de estudos e pesquisas
que comprovam seu malefício 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 eles
respiram, não só em casa, como nos ambientes de trabalho 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 tabagística ambiental.

Já se evoluiu bastante no processo repressivo ao fumo, mas ainda
há muito que fazer: devem-se criar, cada vez mais, ambientes
totalmente desfavoráveis ao fumo.

São os restaurantes, os bares, as lanchonetes e similares
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freqüentados por todos, incluindo-se fumantes, não-fumantes e até
mesmo crianças de todas as idades. Nesse sentido, esta proposta
contribui também, para impedir a disseminação do hábito vicioso.

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 contaminante do que a fumaça normal
do cigarro. O fumante passivo, além de absorver o grande número de
contaminantes químicos da fonte emissora, passa a receber o
acréscimo produzido pelo fumante. Os fumantes passivos sofrem os
efeitos imediatos da poluição tabagística ambiental, tais como irritação
nos olhos, manifestações nasais, tosse, cefaléia, aumento de
problemas alérgicos, principalmente das vias respiratórias, e aumento
de problemas cardíacos, inclusive elevação de pressão arterial e
angina. Outros efeitos, em médio e longo prazos, são a redução da
capacidade funcional respiratória, o aumento do risco de ter
arteriosclerose e o aumento do número de infecções respiratórias em
crianças. Além disso, os fumantes passivos morrem duas vezes mais
por câncer do pulmão do que as pessoas que são submetidas à
poluição tabagística ambiental.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.637/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.715/2008
Proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de transferir

as contas de água e de luz para o nome do fiador.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas que exploram locação imobiliária no Estado de

Minas Gerais ficam proibidas de transferir as contas de água e de
energia elétrica para o nome do fiador.

Art. 2º - Em caso de descumprimento do disposto no art. 1º, a
empresa fica obrigada a ressarcir o valor em dobro ao fiador.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
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Gilberto Abramo
Justificação: As empresas de serviços imobiliários vêm transferindo

as contas de água e de energia elétrica para o nome de fiadores, em
vez de as colocar em nome do locatário. A função do fiador é, única e
exclusivamente, garantir a fiança.

A fiança é contrato acessório em relação ao principal, haja vista que,
para a sua existência, se pressupõe a existência de um contrato
principal. Nesse contexto, em regra, o fiador sempre responde
subsidiariamente, isto é, somente quando o devedor principal se
tornar insolvente.

Considerando que a fiança é um contrato acessório em relação ao
contrato principal e, em geral, gratuita, seus efeitos estão restritos à
forma contratada, não podendo ir além da dívida nem lhe ser mais
onerosa. O fiador só poderá ser acionado para responder pela dívida
afiançada após o descumprimento da obrigação pelo devedor
principal.

O benefício de ordem é um direito que tem o fiador de só responder
pela dívida, se, primeiramente, for acionado o devedor principal e este
não cumprir a obrigação de pagar.

Assim, devemos coibir esta prática abusiva das administradoras de
imóveis de colocar no nome do fiador as contas de água e de energia
elétrica, sendo a responsabilidade direta do locatário do imóvel.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 2.716/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unida do

Bairro Ipê Amarelo, com sede no Município de Contagem.
 A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Unida do Bairro Ipê Amarelo, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2008.
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Gilberto Abramo
Justificação: A Associação Comunitária Unida do Bairro Ipê Amarelo

foi fundada em 21/6/2003, sendo esta instituição filantrópica sem fins
lucrativos e eminentemente assistencialista. Seu objetivo primordial é
promover o bem-estar social do bairro e adjacências. Os membros de
sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação,
vem cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias, prestando
relevantes serviços à comunidade.

Isto posto, espera com o título declaratório de utilidade pública firmar
parcerias com órgãos do Estado, para as finalidades propostas.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.822/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Superintendência
Regional de Ensino de Itajubá pelo transcurso de seu 50º aniversário.
(- À Comissão de Educação.)

Nº 2.823/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Instituto Hermes Pardini
pela transcurso de seu 49º aniversário. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.824/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Paróquia Nossa Senhora da
Piedade de Felixlândia pelas comemorações de seus 150 anos. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 2.825/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso aos soldados do Estado pela
comemoração do Dia do Soldado. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 2.826/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato Rural de
Governador Valadares pelo transcurso de seus 58 anos de fundação.
(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.827/2008, do Deputado Zezé Perrella , em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de Lavras
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pelo transcurso de seu 176º aniversário. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 2.828/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
enviado ao Diretor-Geral da Ademg pedido de informações sobre a
Feira Mineira de Arte e Artesanato, realizada no Mineirinho, tendo em
vista a situação de instabilidade dos expositores causada pelas
notícias sobre o fim da feira. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.829/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sociedade Educacional e
Cultural de Sabará - Faculdade de Sabará- pelo transcurso de seu 10º
aniversário. (- À Comissão de Educação.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Bráulio
Braz.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Segurança Pública, de Cultura e de Administração
Pública e do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, colegas Deputados, público
da TV Assembléia, é com muita tristeza que ocupo esta tribuna hoje
para manifestar o nosso repúdio a essa campanha difamatória que os
jornais “O Tempo” e “Super” vêm fazendo contra minha pessoa e uma
empresa que nós dirigimos com muita honra e muito orgulho. Quero
pedir a atenção de vocês por 15 minutos.

Todos nós aqui presentes conhecemos bem de perto as
conseqüências que a opção pela política acarreta em nossa vida. A
partir do momento em que nos tornamos mulheres e homens públicos,
somos forçados a abrir mão de várias atividades pessoais e
profissionais para nos dedicarmos, quase que exclusivamente, ao
trabalho comunitário, e cuidarmos do coletivo. Afinal, é para isso que
fomos eleitos. Passamos então, por opção, a ter menos tempo para
nos dedicarmos a nossas profissões e a nossos negócios; a ver
menos os nossos filhos, nossas esposas e maridos e a cada vez
menos poder cuidar de nós mesmos. Temos de estar disponíveis 24
horas por dia, domingos e feriados, sempre que um eleitor bate à
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nossa porta ou liga no nosso telefone. Não é uma vida fácil como
muitos pensam, mas foi a vida que escolhemos e que nos possibilita,
apesar dos percalços, a oportunidade rara de servir a nossos irmãos e
a trabalhar pelo desenvolvimento de nossas cidades, de nossas
regiões e de nosso Estado. Todos nós que ocupamos uma dessas
cadeiras no Parlamento de Minas Gerais chegamos até aqui porque
temos serviços prestados ao nosso povo e porque tivemos esse
trabalho reconhecido e aprovado pelo julgamento mais legítimo que
existe: o resultado das urnas. Mas a opção pela vida pública na
maioria das vezes nos cobra um preço muito caro. Quase todos os
aqui presentes sabem muito bem disso. Adversários rancorosos e
temerosos pela perda de espaço que o surgimento de uma nova
liderança pode representar costumam usar métodos e artimanhas
absurdas para tentar denegrir a imagem, manchar a trajetória e, com
isso, num ato de desespero, tentar conter o crescimento político de
quem os ameaça. Comigo não tem sido diferente. Desde que fui eleito
em 2004 o Vereador com a maior votação na história de Montes
Claros, tenho experimentado a ira e o veneno de adversários
rancorosos. No início, fui acusado de crime eleitoral. Com a tentativa
frustrada depois que o TRE me deu ganho de causa por seis votos a
zero, meus perseguidores mudaram de tática. Agora que sou
candidato a Prefeito de Montes Claros e com um bom desempenho
nas pesquisas já divulgadas, o desespero deles aumentou. Sem
conseguir atingir-me, porque não havia munição para isso, passaram
a plantar denúncias infundadas contra a Soebras, associação
filantrópica sem fins lucrativos, que atua principalmente na área de
educação. Sou um de seus idealizadores e participei ativamente de
sua gestão e de seu processo de crescimento. Mesmo estando hoje
afastado da diretoria da entidade, desde que assumi minha cadeira
aqui na Assembléia e participando apenas como associado,
escolheram a Soebras como alvo, entidade que gera quase 4 mil
empregos diretos e faz a gestão de 33 escolas e faculdades em Minas
Gerais e no Distrito Federal, entre elas o sistema de ensino Promove,
as Faculdades Kennedy aqui em Belo Horizonte, a Unicsesp e
Unibrasília, na Capital Federal. A Soebras é reconhecida nacional e
internacionalmente por sua excelência e capacidade de administração
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de instituições de ensino. Como entidade filantrópica, possui mais de
6 mil bolsistas entre os seus mais de 30 mil alunos. Somente em 2007
investiu R$24.000.000,00 em filantropia, como mostra o seu balanço
social, que deixo aqui na Mesa desta Assembléia. Disponibilizarei
esse relatório de 250 páginas para o Sr. Presidente, para todos os
colegas Deputados e para a imprensa, que poderá acompanhar com
detalhes informações técnicas de todos os trabalhos que a Soebras
realiza em Minas Gerais. A prestação de serviços não se resume à
concessão de bolsas. Somente no ano passado foram atendidas mais
de 50 mil pessoas em áreas como odontologia, fisioterapia, medicina
e fonoaudiologia. Os projetos de assistência social beneficiaram 5.100
pessoas no ano de 2007, sendo muitas delas de forma permanente,
em projetos que são realizados há muitos anos, como o da
Caminhada Saudável, o Projeto Educação Popular, que leva cursos
pré-vestibulares e pré-concursos para moradores de bairros da
periferia de Montes Claros. Todos esses cursos são gratuitos. Todas
essas ações de enorme alcance social são de conhecimento do
governo federal, que recebe relatório constante sobre essas
atividades. Como associado atuante, não posso negar que o trabalho
exemplar desenvolvido pela Soebras me enche de orgulho. A entidade
é tão séria que, por sua credibilidade e resultados, foi escolhida pelo
Ministério Público de Minas Gerais para ser a nova gestora da
mundialmente conhecida Fundação Hílton Rocha, que estava sendo
fechada em 2005. Vendo a nossa competência na Kennedy, nossa
competência em Curvelo, o Ministério Público ofereceu-nos a
Fundação Hílton Rocha, que estamos gerindo hoje. Lá são atendidas
500, 600 pessoas por dia e trabalham mais de 70 médicos. Todos os
processos de oftalmologia são realizados, até o transplante de córnea.
A residência médica também pode ser feita lá. É essa importante
instituição, de grandes serviços prestados, que é motivo de orgulho
para todos os mineiros e, em particular, para o povo de Montes
Claros, cidade onde ela surgiu, que nos últimos dias vem sendo alvo
sistemático de mentiras e denúncias vazias por parte de dois tablóides
de menor credibilidade, “O Tempo” e o “Super”, que pertencem ao ex-
Deputado Vittorio Medioli, político em declínio, do qual todos vocês
aqui presentes certamente já ouviram falar muito em questões
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obscuras as quais preferimos não relembrar. É importante registrar
que o dono desses tablóides era o Presidente Regional do PV até
alguns meses atrás; hoje ele faz parte da executiva e disputa as
eleições na cidade de Betim, que integra a coligação de um dos meus
adversários na campanha política para a Prefeitura de Montes Claros.
Nos últimos três dias, os dois tablóides, que aliás estão sendo
distribuídos de graça em Montes Claros, exibiram reportagens
fantasiosas com insinuações e denúncias falsas e absurdas. Aliás,
meus amigos, o jornal “O Tempo” tem uma circulação de 200
exemplares, e o “Super”, 2 mil exemplares. Estão distribuindo cerca
de 20 mil exemplares diariamente. A quem interessa essa campanha
e essa calúnia?

Quero, desta tribuna, não em meu nome, já que não estou sendo
investigado e não respondo a nenhuma denúncia, nem muito menos
sou alvo de qualquer inquérito na Polícia Federal, como tentam
insinuar as reportagens encomendadas e publicadas nos dois jornais,
à frente da Associação Educativa do Brasil - Soebras. Na condição de
associado, venho rebater, com fortes argumentos e com muitos
documentos, todas as mentiras inventadas pelos tablóides.

O Deputado Agostinho Patrús Filho (em aparte) - Estou
acompanhando atentamente, Deputado Ruy Muniz, o seu
pronunciamento e entendo a sua indignação diante das matérias que
estão sendo veiculadas. Acredito que a Justiça, ou melhor, os
Promotores da Promotoria Pública irão tomar as medidas. Solidarizo-
me com V. Exa. neste momento em que as denúncias estão sendo
levantadas e articuladas, mas não poderia deixar de defender uma
pessoa como o ex-Deputado Vittorio Medioli, um homem que, durante
seus mandatos na Câmara Federal, sempre honrou as tradições
mineiras, os melhores costumes dos mineiros. Assim como V. Exa., é
ele um empresário eficiente na gestão de seus negócios, produz
riquezas e dá empregos, além de desempenhar um trabalho social
importante. Ele não só participa do PV, mas também é um dos
membros importantes do nosso partido, apesar de nunca ter sido o
nosso Presidente. Não acredito que essa articulação tenha vindo do
PV, uma vez que esse partido nem sequer tem candidato em Montes
Claros, pois apóia um outro candidato.
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Não é do feitio do jornal “O Tempo” e, principalmente, do seu maior
acionista, o ex-Deputado Federal Vittorio Medioli, esse tipo de ação e
de articulação. Vittorio Medioli tem procurado, nos seus negócios,
pautá-los pela ética, assim como faz nas outras áreas de sua vida. Eu,
como Líder do PV na Assembléia, quero pedir a V. Exa. que repense
a sua acusação. Sei que é um momento tenso, de disputa política, de
acirramento das questões políticas no Município, que muitas vezes
nos atingem diretamente, mas peço a V. Exa. que repense as
considerações que fez ao PV. É justamente por conhecer o nosso
partido e por conhecer o ex-Deputado Vittorio Medioli, um membro
importante do nosso partido, que tenho certeza de que essas
informações que estão sendo passadas não são do feitio do nosso
partido e da característica do ex-Deputado Vittorio Medioli.

Conheço o trabalho de V. Exa. e o carinho que tem pelo PV,
portanto solidarizo-me com tudo o que está acontecendo, mas peço a
V. Exa. que, neste momento político de tensão, reconsidere as
acusações feitas ao PV e ao ex-Deputado Vittorio Medioli, para que
ambos sejam preservados até que os fatos se esclareçam. Muito
obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Deputado Agostinho Patrús Filho, concordo
com V. Exa. no que diz respeito ao PV, que é um grande partido, que
tem a nossa admiração. No entanto, tenho comigo uma gravação, que
posso disponibilizar para V. Exa. e para todos do diretório do PV,
sobre o envolvimento direto do Sr. Luiz Tito, Vice-Presidente de “O
Tempo”, pressionando o distribuidor e dizendo a eles para buscarem
suporte nas pessoas dos Deputados Luiz Tadeu Leite e Gil Pereira a
fim de que eles facilitem a distribuição dos jornais.

Não faz sentido algum o PV estar envolvido na denúncia, concordo
com V. Exa. e retiro a acusação que fiz ao PV, mas, quanto à pessoa
do Luiz Tito e, conseqüentemente, quanto à pessoa do seu chefe, do
seu Presidente, não posso fazer o mesmo porque tenho prova
material disso, prova que será disponibilizada para o Ministério
Público e para a Justiça.

Gostaria de concluir a leitura do meu relatório, Deputado Durval
Ângelo, senão o meu tempo acaba. Não existe nenhum tipo de
devassa sendo realizada na Soebras, que, pelo simples fato de ser
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filantrópica e assinar convênios com o governo federal, é alvo
permanente de fiscalização por parte de órgãos como o Ministério do
Trabalho, o INSS e a Controladoria-Geral da União, fiscalizações
essas que a associação considera importantes para garantir uma
gestão séria e eficaz. Quando um jornal divulga que o Deputado Ruy
Muniz deu um golpe de R$100.000.000,00 na Previdência, o que
ocorre é o seguinte: o Fiscal do INSS, em 2004, fez uma estimativa de
que, de 1994 a 2004, se a Soebras tivesse pago as contribuições
previdenciárias relativas à cota patronal, teria contribuído com
R$100.000.000,00 à Previdência. Mas ela é filantrópica e continua
sendo; portanto, não é devedora, e isso não passa de ilação.

Um ofício da Controladoria-Geral da União, que coloco à disposição
dos senhores, informa a realização da fiscalização e explica que foi
feita em todas as instituições com o mesmo caráter da Soebras. A
CGU fiscaliza Prefeituras e todas as entidades filantrópicas e nunca
encontrou uma irregularidade. A Soebras tem todas as certidões. Eles
falam que a Soebras não paga o Fundo de Garantia há seis meses.
Estão aqui a CND do Fundo de Garantia, a certidão negativa de todos
os órgãos, o certificado de regularidade do FGTS, tirado ontem, 6 de
agosto, e válido até 23 de setembro. A cada dois meses se retira uma
CND do Fundo de Garantia de todos os órgãos, do Ministério da
Fazenda, da Secretaria da Receita Federal, certidão negativa, certidão
de quitação de ISS, todos os tributos.
  Recentemente, a Soebras ganhou uma concorrência da Anac, em
Brasília, para fazer a capacitação dos operadores de vôo aprovados
no último concurso. Se a Soebras tivesse qualquer irregularidade, não
poderia contratar com o governo federal. Portanto, esses dados são
totalmente inverídicos. O jornal chega ao ponto de estampar a
manchete “Sonegação de Impostos”, ao mesmo tempo que, no seu
texto, diz: “Por ser uma entidade filantrópica, a Soebras está isenta de
pagamento de impostos federais”. Essa matéria é totalmente
encomendada, com fatos de 1991, 2001, 2004. E o povo de Montes
Claros sabe, por isso nossa campanha está crescendo, e, com
certeza, iremos para o segundo turno, participando, com muita alegria,
da gestão de uma das melhores e maiores cidades de Minas Gerais.

Questão de Ordem
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, a minha questão de
ordem é dirigida à Mesa, por ser genérica. Temos uma legislação
eleitoral. Há uma disputa da qual dois colegas da Casa participam. Se
esse debate vier para cá, desejo que a Mesa o aprecie, até do ponto
de vista da legalidade. Sr. Presidente, gostaria que esta Mesa diretora
encaminhasse consulta ao TRE. Na última eleição, tivemos
dificuldades para manter a TV Assembléia no ar. Não que queiramos
fazer censura, mas digo isso em função do debate inflamado. Temos
uma campanha em Montes Claros, na qual dois colegas estão
envolvidos e o partido de todos nós está envolvido. Se cada Deputado
trouxer esse debate para esta Casa, podemos prejudicar uma
programação geral da Assembléia. Uma coisa é clara: quem é
candidato não pode ser entrevistado. Em primeiro lugar, a imprensa
tem o direito de divulgar as afirmações que forem feitas, mas o
Deputado tem razão em dizer que, em relação aos excessos, é
preciso processar, comunicar á Justiça Eleitoral e tomar providências.
Não é verdade que os dois jornais sejam de menor importância no
cenário jornalístico de Minas Gerais, como foi dito. Um deles é o
terceiro mais vendido no Brasil; o outro, “O Tempo”, sempre foi o
jornal que mais dedicou espaço à cobertura política nesta Casa, até
mesmo em uma linha crítica ao governo do Estado. Então, acho que,
nessa discussão, o Deputado tem razão: deve comunicar à Justiça
Eleitoral tudo o que ele considerar um excesso. E a mesma afirmação
vale quando ele se dirige ao empresário Vitório Medioli, que é nosso
adversário em Betim. Mas vejam bem: em decadência, não; nas
últimas eleições, ele sempre foi o mais votado do PSDB, e me parece
que sua desistência de ser candidato foi uma opção pessoal. Cito o
nome do empresário Luiz Tito, que conheço e sei que é uma pessoa
de bem, cujo irmão é candidato a Vereador em Belo Horizonte e que
fez um trabalho excepcional na Junta Comercial. Então, minha
questão de ordem é assim dirigida: que a Mesa faça uma consulta ao
Tribunal sobre o debate, até porque já há uma consulta sobre as
entrevistas - e não pode mesmo. Então, que se faça essa consulta; se
não, neste mês vamos transformar isto aqui em um palco de guerra, e
quem sai prejudicado somos todos nós. Isso porque teríamos, então,
de defender aqueles que apoiamos. Por exemplo, estamos apoiando o



800

Prefeito de Montes Claros, e eu teria de vir a público fazer sua defesa
também. Então, acho melhor que se faça essa consulta para que,
depois, não tenhamos o dissabor de ver a TV Assembléia sendo
retirada do ar.

O Sr. Presidente - A Mesa vai responder sua questão de ordem
oportunamente. Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Antes de encerrar minhas palavras,
Presidente, gostaria de lembrar, principalmente a meus adversários,
que eles têm mesmo razões para o desespero. Nenhuma trama
armada por eles ou por quem quer que seja vai-me desviar do meu
destino, que é o de governar Montes Claros e ser o melhor Prefeito da
história da cidade. Velhas práticas políticas de rancor e perseguição já
não combinam com uma cidade que é hoje um dos principais pólos
universitários do Brasil e que vai-se desenvolver muito mais na minha
gestão.

Vou enterrar, com a minha vitória, não só um tipo de política, mas
também os políticos velhos e ultrapassados e, junto, os inoperantes e
incompetentes. Ao encerrar, não posso deixar de citar um episódio
que muito me entristeceu nos últimos dias, mais até do que as injúrias
e calúnias dos tablóides que, por si só, por inconsistência, não vão
passar de barulho. O que me deixa profundamente triste são as fortes
evidências e até provas que confirmam a participação direta de
colegas desta Casa na trama armada contra mim, o que considero
lamentável, meus colegas. Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, nobres pares Deputados e Deputada Maria Lúcia, imprensa
presente, aqueles que me ouvem pela TV Assembléia, saúdo a todos.

Desde o início do meu mandato parlamentar, como Vereadora em
Ipatinga, passei a incentivar os Municípios do Vale do Aço a fazer uma
avaliação de suas necessidades e a buscar, em conjunto, algumas
soluções para garantir um desenvolvimento sustentável em nossa
região, o nosso querido Vale do Aço. No ano passado, participei
ativamente da implantação da Região Metropolitana do Vale do Aço,
instituindo a Assembléia Metropolitana, e levei a Ipatinga três
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Comissões da Assembléia para discutir novas possibilidades de
geração de emprego e renda a partir da preservação ambiental.

Este ano, já preocupada com a grande expansão industrial que se
anunciava, levamos àquela cidade comissões para discutir vários
assuntos, como saúde e segurança pública. Essas são áreas em que
os investimentos, por maiores que sejam, costumam ficar aquém das
necessidades e que, diante de um crescimento acelerado, costumam
sofrer grandes impactos.

Além disso, como representante da Assembléia Legislativa no
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda,
pudemos trabalhar a importância da qualificação profissional e a
formação da mão-de-obra, hoje tão necessária para que essa
expansão conte com a estrutura necessária. Somente a nova usina
que será construída na região gerará 16 mil novos empregos indiretos
durante as obras e 3.500 postos de trabalho após o início da
operação.

Por meio de correspondência enviada pelo Presidente da Usiminas,
Dr. Marco Antônio Castello Branco, tomamos conhecimento da
terceira usina, que será construída em Santana do Paraíso, ex-Distrito
de Mesquita, minha terra natal, com a qual mantenho laços políticos e
afetivos.

A nova usina de placas terá capacidade para produzir 5.000.000t de
aço por ano e tem previsão para entrar em funcionamento em 2011, o
que não deixa de significar um avanço para Ipatinga e toda a região
do Vale do Aço. Além de gerar emprego e renda, essa usina
contribuirá para a distribuição da riqueza gerada na região.

Além disso, a empresa expandirá a produção da Usina Intendente
Câmara, de Ipatinga, e construirá um aeroporto no Distrito de Revés
do Belém. É um aeroporto industrial, no Município de Bom Jesus do
Galho, a 34km de Ipatinga. Deve ser a segunda maior pista de pouso
do Estado e pode entrar em operação em agosto do próximo ano.
Grande parte do investimento de US$9.000.000.000,00 da empresa
no Estado será feita no Vale do Aço.

Evidentemente, é um grande projeto que terá impactos em diversas
áreas e setores, como o ambiental, o de trânsito e o social, mas tenho
certeza de que os executivos e técnicos do sistema Usiminas saberão
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conduzir o processo com os conhecimentos adquiridos ao longo do
tempo e com as novas tecnologias disponíveis no mercado para
minimizá-los.

O próprio Presidente Marco Antônio Castello Branco, ao apresentar
o projeto da empresa a Dilma Rousseff, Ministra da Casa Civil, na
semana passada, expôs a necessidade de se garantir a rápida
duplicação do trecho de 308km da BR-381, que liga Belo Horizonte a
Governador Valadares. Trata-se de uma rodovia estratégica para o
escoamento da produção industrial do Leste de Minas, onde estão
localizadas empresas como a Usiminas, a Cenibra, a Arcelor Mittal e,
agora, a Aracruz Celulose.

Também nós, Deputados e Deputadas que compomos a Frente
Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381, estamos
reforçando o pedido de garantias à Ministra, para que não haja mais
atrasos na licitação desse projeto tão importante para Minas e o País.
Pedi a instalação dessa Frente logo no início de nosso mandato na
Assembléia Legislativa por acreditar que a duplicação da BR-381 já
constituía uma urgência, diante do grande fluxo de veículos que
circulam - mais de 15 mil por dia (número constatado em 2007) -, por
esse trecho com traçado perigoso e alto índice de mortes.

Hoje está claro que a urgência da obra se faz ainda maior, com a já
iniciada expansão industrial. Entretanto, a Frente Parlamentar
pretende não apenas garantir o início das obras, mas também a sua
qualidade, que pretendemos monitorar até o fim.

Minha proposta para o Vale do Aço continua sendo a mesma.
Temos de examinar as cidades à luz de uma realidade regional, em
que os limites entre um Município e outro praticamente inexistem
diante da conurbação provocada pelo acelerado processo de
desenvolvimento e crescimento urbano. Tenho certeza de que as
transformações previstas beneficiarão toda a região. Por isso essa é
uma grande vitória para o nosso querido Vale do Aço! Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, gostaria de
abordar hoje um assunto importante que tem sido trazido à discussão
pelo jornal “Estado de Minas”. Uma série de reportagens foram
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publicadas por esses dias nesse grande jornal de Minas Gerais sobre
o desperdício na saúde, ou seja, o desperdício de recursos públicos
nesse setor tão empobrecido, o que, na realidade, causa tanta
sofrimento à população brasileira.

Sr. Presidente, o jornal aborda um tema que não é novidade. Na sua
primeira reportagem, cita um volume de equipamentos que estão
sendo sucateados em diversas instituições do Estado de Minas Gerais
e, naturalmente, em todo o Brasil. Na realidade, são equipamentos de
toda espécie, como aparelhos de raios X, mamógrafos, de UTIs - UTIs
de adulto e neonatal -, material cirúrgico, mobiliários de hospitais e de
unidades de saúde, que são enviados a diversos Municípios. Alguns
deles são equipamentos sofisticados que, se não forem utilizados
corretamente e em tempo hábil, naturalmente vão ficando totalmente
deteriorados. Muitos deles não são nem desencaixotados e vão-se
deteriorando. Isso leva a um prejuízo enorme de dinheiro para o País
e o Estado e, naturalmente, a uma indignação por parte da população
que muitas vezes precisa desses equipamentos, que são úteis, de boa
qualidade, e não são utilizados em razão de uma série de equívocos.
Hoje, o jornal publicou a perda de recursos e menciona um valor
acima de R$3.000.000.000,00 em uso inadequado e indevido de
programas de saúde, especificamente o PSF. No primeiro caso, Sr.
Presidente, sabemos disso, temos notícia, eu mesmo já presenciei
isso em vários Municípios. Caixotes empilhados em um canto nos
hospitais, sem utilização. Perguntamos o que é aquilo, e respondem
que é um equipamento que veio não sabem de onde. Veio de onde?
Veio do Ministério Público, pode ter vindo da Secretaria de Saúde e
não foi utilizado. Está lá sem uso, sem utilidade nenhuma, sem
previsão de uso. Essa é uma triste realidade do nosso país. Estamos
lutando aqui para viabilizar recursos para a saúde, e, do outro lado,
acontece uma situação inexplicável como essa. Isso significa, Sr.
Presidente, senhores parlamentares, uma cadeia de equívocos, uma
cadeia de erros muito grande. Primeiro, alguém solicitou esse
material, que não caiu de pára-quedas; alguém, seguramente, fez o
pedido para que o material fosse para certo hospital, certo Município
ou certo posto de saúde. O pedido foi aceito por quem de direito.
Quem de direito, no caso, é uma entidade técnica, institucional,
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política, administrativa, de monta, que tem recursos e condições para
enviar para determinado lugar, para uma cidade como aquela um
equipamento dessa natureza, caro, difícil de ser enviado para o
Município, pois custa muito dinheiro. Então essa instituição, essa
entidade que enviou tem poder para isso. Refiro-me ao Ministério da
Saúde e a instituições de saúde no âmbito estadual. Alguém recebeu
isso lá, encaixotou, guardou e não vai usar. Estava falando sobre essa
cadeia de equívocos. Muitas vezes um ente político solicita, porque foi
incitado a isso, e, em nível técnico, não é feita uma avaliação da
viabilidade do uso do equipamento naquele local, que deveria ser
feita. Foi feita uma licitação. O aparelho foi comprado por meio de
licitação, foi feito um convênio, o equipamento chegou e não será
utilizado. Fica lá indefinidamente, vira sucata e vai para o ferro-velho.
É isso que acontece com um material inservível, sem ser utilizado
nem uma vez sequer. Isso é o fim, é um absurdo.

Avaliei isso hoje com os demais membros da Comissão de Saúde.
Quando há doação de uma área de terreno em cidade ou em meio
rural do poder público para um Município, uma entidade ou uma
instituição, há o que chamamos de cláusula de reversão. Se o terreno
não for utilizado corretamente, será devolvido ao agente de origem,
que fez a doação. Ele é devolvido, então não há prejuízo, pois o
terreno reverteu ao proprietário antigo, a doação foi desfeita. No caso
da saúde, deveríamos ter um mecanismo semelhante. Se o
equipamento foi para uma determinada cidade ou instituição de
saúde, como hospital, e não foi utilizado em determinado prazo, ele
deveria voltar a sua origem a fim de que seja utilizado - não
reutilizado, porque não foi utilizado nem uma vez - onde tem utilidade,
onde será útil ao bem-estar e à saúde da população. Então estamos
avaliando, na Comissão de Saúde, o que fazer diante de uma situação
como essa, extremamente delicada e grave. Isso demonstra que o
problema da saúde não é apenas a falta de recursos, mas também o
que chamamos de má gestão. Esse é o exemplo mais característico,
típico, límpido e cristalino de incompetência na gestão. Falamos em
corrupção, mas isso muitas vezes causa mais prejuízos, já que são
gastos milhões e milhões. O jornal cita cifras astronômicas para
exemplificar o que estou dizendo.
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Na segunda situação, Sr. Presidente, a matéria faz uma análise do
uso do dinheiro público em programas de saúde, especificamente o
PSF, que se transformou em uma espécie de moda na saúde do
Brasil. Esse é um programa extremamente eficiente quando bem
praticado. Ele é voltado para a prevenção e tem uma enorme
abrangência, já que pressupõe a existência de uma equipe
multidisciplinar, com profissionais desde o agente de saúde até o
médico, passando pela auxiliar de enfermagem, pela enfermeira, pelo
dentista, e outros. Sua proposta é acompanhar uma região rural ou
urbana de determinado Município, propiciando à população uma
saúde plena, não apenas cuidando do que chamamos de doença dos
pacientes, mas, muito mais que isso, indo até o domicílio das
pessoas, cadastrando todos que vivem na região - sexo, idade,
atividade - e orientando, Sr. Presidente, a comunidade para trabalhar
com a saúde preventiva sob todos os aspectos. O acompanhamento,
portanto, é contínuo, o que realmente muda o perfil de uma região.
Esse procedimento naturalmente traz informações preciosas e leva
para as pessoas orientações mais precisas, cuidadosas, zelosas, que,
se assimiladas, poderão mudar a condição de vida das pessoas, o
que é extremamente importante em um país como o nosso, pobre,
com tantos problemas sociais, de toda ordem. Entretanto, para isso
acontecer, Sr. Presidente, é preciso haver uma equipe preparada e
capacitada. Não basta dizer que abrirão equipes de PSF e contratarão
os profissionais. É uma ilusão pensar que poderemos medir a
qualidade da saúde do Brasil a partir do número de equipes de PSF
que o País, uma cidade ou um Estado possuem. Nunca poderá ser
assim, mas lamentavelmente estão agindo dessa forma: existem
tantos PSFs, então a saúde está boa. Não é assim. Estamos vendo -
e essa reportagem mostra isso claramente - que se não tivermos
profissionais capacitados, não adianta abrirmos PSFs. Aí iremos
deparar com outra situação paradoxal no Brasil: em um país com
tantas faculdades de Medicina - a toda hora se está abrindo uma -,
não existe o profissional médico para suprir as deficiências em alguns
setores da atividade de saúde. É muito bom isso acontecer agora. É
necessário que a imprensa, de forma correta e séria, chame a atenção
da população do Estado e de suas autoridades sanitárias, a fim de
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que essa situação seja coibida. O jornal “Estado de Minas” traz a
informação de que quase R$4.000.000.000,00 são gastos nas equipes
de PSF de forma inadequada, já que elas são incompletas. Contratam
o agente de saúde e, muitas vezes, param por aí, porque não há os
outros profissionais para contratar. E o recurso é repassado da
mesma maneira. Ainda ficamos sabendo que, além dos salários,
vamos dizer, totalmente fora da realidade do nosso país, que são
oferecidos aos profissionais médicos - por exemplo, salários acima de
R$10.000,00, R$12.000,00 -, são oferecidos mais domicílio e outras
condições. Quer dizer, isso retira os recursos do PSF para que o
profissional tenha o recebimento. Mas o problema não é exatamente
esse, e sim, que muitas vezes os profissionais ou a equipe que é
montada dessa maneira não preenchem, nem de longe, os requisitos
mínimos para o funcionamento adequado do PSF. Então eu gostaria
de chamar a atenção, Sr. Presidente. Nós, da Comissão de Saúde,
vamos tomar algumas medidas, naturalmente depois de uma
discussão ampla, a respeito dessa questão. Entendemos que o PSF
não pode de maneira alguma ser desmoralizado. O PSF é um grande
suporte para o sistema de saúde do País, e tem de ser muito bem
utilizado. Onde ele é bem utilizado ele muda totalmente o panorama
da saúde na região, com consideráveis quedas da mortalidade infantil
e melhoras muito expressivas dos parâmetros que medem a saúde na
localidade. Onde o PSF é aplicado com competência, com cuidado e
da maneira como deve ser, os resultados são os melhores possíveis,
e com grande positividade para a população, que, realmente, se
beneficia muito com a utilização de um PSF adequado e competente.
Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente. Encerro minhas palavras
cumprimentando o jornal “Estado de Minas” pela feliz iniciativa de
publicar uma série de reportagens, como as que estão sendo
publicadas agora, tão importantes para o nosso Estado e para o povo
de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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
hoje nas galerias, telespectadores da TV Assembléia espalhados por
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mais de 300 Municípios do nosso Estado, hoje senti-me imbuído da
obrigação e do desejo de comentar sobre o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves e o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.
Amanhã haverá uma audiência pública da Comissão de Defesa do
Consumidor, justamente para debatermos sobre o pouso de aeronave
de grande porte no Aeroporto da Pampulha e a transferência de vôos
do Aeroporto Internacional de Confins para Belo Horizonte, no
Aeroporto da Pampulha.

Sr. Presidente, fomos um daqueles que acompanharam de perto
esse novo tempo que o Aeroporto Internacional Tancredo Neves está
vivendo. Não só o aeroporto, mas, a partir desse novo tempo de
desenvolvimento, de crescimento por meio do aumento significativo do
número de vôos, pousos e decolagens nesse aeroporto, estamos
vendo o desenvolvimento de toda a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e de todo o nosso Estado de Minas Gerais. E vou explicar
por quê.

Nosso pronunciamento, Sr. Presidente, vem com uma preocupação.
Foi feito aqui um trabalho árduo, com a participação ativa de todos os
parlamentares desta Casa, para que o Aeroporto Tancredo Neves
voltasse a exercer seu papel inicial, cumprindo o objetivo para o qual
foi criado. Um aeroporto de grande porte, internacional, dos mais
modernos, privilegiado no aspecto meteorológico, praticamente não
sendo necessário o seu fechamento por problemas de meteorologia e
com uma vantagem acentuada também em termos de localização
geográfica. Porém, se torna iminente o perigo de um retrocesso, ao
voltarem para o Aeroporto da Pampulha os vôos nacionais, inclusive
aqueles que fazem escala no Rio ou em São Paulo, podendo ser
internacionais.

Depois de tantos debates, de tanto empenho dos Deputados e do
Poder Executivo, retomamos o desenvolvimento de Confins, por meio
do Aeroporto Tancredo Neves. Pudemos perceber que o Aeroporto,
que estava tão ocioso, voltou a abrir suas lojas e suas salas e a gerar
um faturamento estrondoso. As lojas, que estavam sem clientes,
voltaram a ter lucro, reacendendo, com isso, o incentivo para novas
concessões e locações de espaços.

Somente no setor hoteleiro, Deputado André Quintão, houve um
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crescimento de 12%, e não só em Belo Horizonte, mas também na
região de Lagoa Santa, Confins, Pedro Leopoldo, gerando emprego e
renda para centenas de milhares de pessoas, direta ou indiretamente
ligadas ao Aeroporto Tancredo Neves.

Com a transferência dos vôos de São Paulo para cá, desde o ano
passado tivemos um aumento de quase 3,5 milhões de passageiros
por ano. Lutamos também para que os aeroportos do Brasil que
tinham menos condições de operar pela falta de segurança,
localização, condições meteorológicas, pudessem ceder vôos para
Confins, como o Aeroporto de Congonhas. Infelizmente, tivemos de
assistir a duas tragédias aéreas para que todo esse nosso empenho
para Confins fosse alavancado.

Mas isso não foi motivo de prejuízo para o Aeroporto da Pampulha.
Havia um projeto para esse Aeroporto, que era o de incentivar o
desenvolvimento dos vôos regionais, uma aptidão e uma condição
que Minas Gerais pode dar aos seus passageiros, já que hoje,
diferentemente de outros tempos, em que tudo girava em torno das
ferrovias, tudo gira em torno dos aeroportos.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Eros
Biondini, fiz questão de aparteá-lo, primeiro, para cumprimentá-lo e
demonstrar minha concordância com a linha de raciocínio de V. Exa.
Não vou aqui discutir decisões anteriormente tomadas e executadas.
Temos uma realidade, que é o Aeroporto de Confins. Um aeroporto
muito bem equipado, de uma dimensão razoável, muito forte para o
Estado de Minas Gerais, e a decisão efetiva para os últimos anos foi a
de potencializar o Aeroporto de Confins. E isso exatamente nessa
combinação com a utilização do Aeroporto da Pampulha, com
vocação para vôos regionais, inclusive aliviando os impactos que este,
se muito sobrecarregado, traz do ponto de vista ambiental, trânsito,
conforto, para os moradores daquela região: Liberdade, São Luiz, São
José, Jaraguá, ou seja, o entorno do Aeroporto da Pampulha.

Concordo plenamente, pois, em Minas, temos uma carência enorme
de vôos regionais. Se quisermos fazer um deslocamento para o Médio
Jequitinhonha, para Araçuaí, que já tem extensão universitária, que já
vai ter um Cefet, não podemos. Se quisermos ir a uma cidade-pólo,
como Teófilo Otôni, não há um vôo regional. Se quisermos ir a Muriaé
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ou a uma cidade importante do Sul de Minas, não há um vôo regional.
Acho que temos de estimular a aviação regional, potencializando o
Aeroporto da Pampulha para tal e facilitando esse desenvolvimento,
cada vez mais, não só com a Linha Verde mas com outras iniciativas,
diminuindo, por exemplo, o preço desses vôos. Temos de baratear um
pouco o comércio de lanches em Confins. A pessoa que for a Confins
e tiver de esperar fica com o bolso vazio. Parece que a Comissão de
Defesa do Consumidor tem feito esse levantamento. Mas, sem dúvida,
o caminho é potencializar o Aeroporto de Confins, e não retroceder
para sobrecarregar o Aeroporto da Pampulha.

V. Exa. demonstra, com esse pronunciamento, um profundo
conhecimento e dedicação às questões de Belo Horizonte, pelas quais
tanto trabalha. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Agradeço ao Deputado André Quintão
esse belo aparte. É isso mesmo. V. Exa. está coberto de razão. O
Aeroporto da Pampulha está na região onde fui criado. Morei na Rua
Borges, nº 90, no Jaraguá, até me casar. Hoje moro perto da
cabeceira da Cristiano Machado, da cabeceira da pista do Aeroporto
da Pampulha, no Bairro Palmares. Percebemos que a vocação do
Aeroporto da Pampulha e a vocação de Minas Gerais para vôos
regionais pode potencializar ainda mais o desenvolvimento que temos
percebido na aviação em nosso Estado. O Aeroporto Internacional
Tancredo Neves nos alegra quando estamos voando e chegando, em
vários horários diferentes, e percebemos que ali estão pousadas
várias aeronaves no local onde, há alguns anos, havia praticamente
um deserto. Quando temos a oportunidade de ir a outros Estados e
vemos o atraso dos vôos em Congonhas por causa do tráfego aéreo e
o perigo dos aeroportos fechando a todo momento, com pistas
escorregadias, também o Aeroporto da Pampulha, com o nível de sua
pista abaixo da Lagoa da Pampulha, tornando de alto risco o pouso de
aeronaves de grande porte, acreditamos que estamos com a faca e o
queijo na mão para potencializar o Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, que tem muito a crescer, podendo passar a receber 20
milhões de passageiros por ano. O Aeroporto da Pampulha pode ser
potencializado para essa vocação regional, incentivado pelo nosso
governo e pelas companhias a operarem com aeronaves de pequeno
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e médio porte, para interligarmos todas as cidades-pólos e as
estratégicas do nosso Estado por meio de linhas aéreas. Podemos,
com isso, favorecer a classe dos taxistas, a classe dos servidores de
hotéis e os demais segmentos, que, em cascata, serão também
beneficiados com esse crescimento.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Eros Biondini por abordar um assunto de tanta relevância
para o momento e para Minas Gerais. Quando o Governador Aécio
Neves propôs ativar, com força, o Aeroporto de Confins, criou-se
muita discussão e muita polêmica. Algumas pessoas poderiam ter
razão em não entender, naquele momento, a proposta do Governador.
Ele provou que estava certo. Tanto é que hoje é um sucesso absoluto
o Aeroporto de Confins. A decisão em centralizar os vôos no
Aeroporto de Confins foi importante, tirando o tráfego da Pampulha.
Hoje isso está muito claro. Isso foi fundamental para desafogar o
trânsito da Avenida Antônio Carlos. Não podemos criar uma ação que
venha trazer mais movimento àquela região. É preciso que se
continue desafogando a Antônio Carlos. Como bem disse o Deputado
André Quintão, é fundamental a ação do governo, ao valorizar e
investir no interior.

O Governador criou o Proaero e está investindo em todos os
aeroportos estratégicos regionais, como é o caso de Passos, Guaxupé
e Piumhi, que já estão com o projeto bastante adiantado, e logo serão
feitas as licitações e depois a obra. Graças a Deus já temos um
aeroporto em São Sebastião do Paraíso, da melhor qualidade, com
recursos federais viabilizados pelo Deputado Carlos Melles. É
fundamental levarmos linhas menores para atender essa região. Se o
Aeroporto de Confins está sobrecarregado, precisamos investir mais,
como o governo está propondo. Temos visto nos programas do
governo a decisão de fazer ampliações no Aeroporto de Confins e
levar o desenvolvimento para aquela região, como aconteceu com o
Centro Administrativo, com a Linha Verde, que foi um projeto
fantástico e uma prova de como foi bem usado o dinheiro público.

Parabéns, Deputado, por abordar um assunto de tanta relevância
para o momento. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Muito obrigado, Deputado Antônio
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Carlos Arantes. Quero dizer que a nossa Belo Horizonte é a mais
beneficiada porque, para os senhores terem uma idéia, recebemos, de
janeiro a maio deste ano, 23.745 estrangeiros, que se hospedaram na
nossa Capital. Esse número é significativo e muito superior ao que
tínhamos até então. Isso faz crescer o turismo e o comércio. Hoje já
conseguimos identificar camisetas com o símbolo de Minas Gerais
espalhadas por todo o Brasil, o que mostra a valorização do nosso
Estado, principalmente da nossa Belo Horizonte, que é o pivô de todo
esse desenvolvimento.

Estivemos em Sidney, na Austrália, para o encontro mundial da
juventude e recebemos solicitações sobre as condições do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves. Tivemos o orgulho de mostrar uma
realidade muito superior às condições anteriores, o que fez com que
os jovens de Minas Gerais tivessem condições de participar desse
encontro mundial da juventude.

Sr. Presidente, fica a nossa palavra de incentivo para que
continuemos empenhados no desenvolvimento do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves para vôos internacionais. Agora
teremos a Copa, fazendo vôos de Confins para o Panamá e as
demais companhias aéreas que já estão operando no Chile, no
Paraguai e na Argentina. É preciso também desenvolver o Aeroporto
da Pampulha para vôos regionais, fazendo com que ele cresça e se
modernize para dar aos belo-horizontinos e a todos os mineiros
oportunidade de se desenvolverem. Continuaremos acompanhando
essa matéria, que para nós é de fundamental importância. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Antônio
Carlos Arantes, Deputadas, Deputados, telespectadores que
acompanham os trabalhos da TV Assembléia, quero, com alegria,
registrar duas comemorações que considero da mais alta relevância
para o fortalecimento e a construção da democracia brasileira,
particularmente no que se refere aos movimentos sociais, à
organização dos trabalhadores e à consolidação de uma cidadania
ativa em nosso país.
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Faz bodas de prata esta semana, portanto, 25 anos de existência, a
CUT. A nossa querida CUT foi fundada em 28/8/83, na cidade de São
Bernardo do Campo, São Paulo, no coração do movimento sindical
brasileiro, de onde surgiram tantas lideranças importantes, sendo a
maior delas o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.
Naquele momento, aconteceu o primeiro Congresso das Classes
Trabalhadoras Brasileiras - Conclat. A CUT surgiu num momento de
contestação e transição da ditadura para a democracia, em
contraponto ao movimento sindical atrelado aos patrões, ou seja, ao
movimento sindical que tinha forte viés assistencialista, paternalista,
ainda vinculado à sua origem autoritária das décadas anteriores.
Então, tendia ainda à acomodação e, em alguns casos, visava ao
arrefecimento dos chamados sindicatos pelegos. A CUT trouxe
inovações fundamentais, buscando uma organização de baixo para
cima, uma organização por ramo de produção. Enfim, tinha em vista
uma organização autônoma e livre dos trabalhadores, rompendo,
dessa forma, com uma tradição negativa do movimento sindical
brasileiro.

Portanto, associo-me aos companheiros e companheiras que hoje
integram milhares de sindicatos filiados à CUT. Desejo, ainda, que a
CUT, bem como as demais centrais sindicais, representem bem a
classe trabalhadora brasileira. Se não houver a auto-organização dos
trabalhadores, também não haverá respeito aos seus direitos,
avanços nas condições de trabalho e na remuneração, nem crescerá
a participação do trabalho na renda nacional.

No momento, enfrentamos a divisão tecnológica do trabalho, uma
nova forma, um novo impulso do ponto de vista da produtividade. Com
isso, muitas vezes os trabalhadores, em vez de se apropriarem dos
benefícios desse avanço, poderão ter seu emprego ameaçado ou sua
renda diminuída. Portanto, é muito importante que os trabalhadores
continuem firmes em sua luta, especialmente no que se refere à sua
organização, a fim de fortalecer uma central sindical como a CUT, que
é a expressão maior da organização de base, que foi estratégica na
construção da democracia brasileira.

Sr. Presidente, nesta semana, além do aniversário da CUT, a ser
comemorado no dia 28 de agosto, comemoraremos também 21 anos
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da Escola Sindical Sete de Outubro, que foi fundada no dia 29/8/87,
por iniciativa da própria CUT, com decisiva cooperação dos
trabalhadores italianos, que deram contribuições financeiras por meio
da Federação Italiana Metalúrgica - FIM -, vinculada à Central Italiana
de Sindicatos de Trabalhadores - CISL-Iscos. Essa escola foi decisiva
para dar suporte, do ponto de vista de formação política, aos
militantes sindicais que se agregavam crescentemente em torno da
CUT.

A escola sindical se instalou na região industrial do Barreiro. Há que
se destacar também a forte presença dos trabalhadores de Minas
Gerais, dos metalúrgicos e dos professores da nossa região industrial
da Grande BH, mas também do Vale do Aço, dos trabalhadores rurais,
no fortalecimento da luta sindical.

A instalação da Escola Sindical Sete de Outubro no Barreiro, na
região industrial, responde exatamente a essa demanda e a essa
simbologia que aqui em Minas foi tão forte naquela década. A Escola
Sindical Sete de Outubro foi e é uma referência nacional e integra a
rede de formação em âmbito nacional da CUT. E, de lá, da Escola
Sindical Sete de Outubro, emergiram também lideranças renovadas
formadas para o que prega a CUT, o pluralismo sindical, a livre
expressão dos trabalhadores, a organização de base e o
fortalecimento dos movimentos sociais.

A Escola Sindical Sete de Outubro ultrapassou as fronteiras do
movimento sindical e hoje constitui uma referência para o movimento
social em geral. Fazemos também aqui questão de, mais uma vez,
relembrar e valorizar a importância da Escola Sindical Sete de
Outubro no fortalecimento do movimento social, particularmente do
movimento sindical brasileiro.

Portanto, aqui da tribuna desta Casa desta Assembléia Legislativa,
não poderia deixar de registrar essas duas datas tão importantes: os
25 anos de formação da CUT e os 21 anos da Escola Sindical Sete de
Outubro.

Sr. Presidente, neste tempo que me resta, quero fazer um convite a
todas as pessoas que acompanham os trabalhos da TV Assembléia, a
todos os Deputados e Deputadas para um evento dos mais
importantes que Belo Horizonte, a Capital dos mineiros, sediará na
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próxima semana, com início no dia 2 de setembro. Teremos o Festival
Internacional Lixo e Cidadania. Teremos aqui um conjunto de
palestras, de reflexões, de atividades culturais e até de assinatura de
convênios, de apresentação de avanços tecnológicos para fortalecer a
política de resíduos sólidos na perspectiva de um maior respeito
ambiental, mas também de inclusão social, com estímulo à coleta
seletiva de lixo, por meio da forte participação dos catadores de
materiais recicláveis.

Em Belo Horizonte, temos a experiência luminosa e tão bonita da
Asmare e de outras cooperativas. Temos também o movimento
estadual Lixo e Cidadania, que tanto tem contribuído para essa
política pública de resíduos sólidos com inclusão social em todo o
Estado de Minas Gerais. Não é por outro motivo que, mais uma vez,
Belo Horizonte sediará esse importante encontro com presenças
muito expressivas, como de Daniele Miterrand, de Leonardo Boff, do
nosso Ministro Patrus Ananias e, provavelmente - aliás, a depender de
confirmação da agenda -, do próprio Presidente da República Luiz
Inácío Lula da Silva.

Conclamo a todos os integrantes desse movimento que têm essa
preocupação social e ambiental a que acompanhem esse festival, que
será realizado no Centro Mineiro de Resíduos Sólidos, no final da
Avenida dos Andradas, com início marcado para uma caminhada no
próximo dia 2, que terá início na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
dirigindo-se até o Centro Mineiro de Resíduos Sólidos.

Concluindo, Sr. Presidente, aproveito para fazer também um apelo
aos Deputados e Deputadas para que agilizemos o projeto de lei que
trata da política estadual de resíduos sólidos.

Esse projeto já está em 1º turno, recebeu emendas e está sendo
devidamente analisado pela competente e atuante Comissão de Meio
Ambiente. Evidentemente, e com a prudência e o cuidado que todas
as comissões permanentes desta Casa têm, solicitamos a maior
agilidade possível, para que Minas Gerais tenha, em breve, uma
política estadual de resíduos sólidos que fortaleça o meio ambiente, a
qualidade de vida e propicie a inclusão dos catadores de materiais
recicláveis do nosso Estado. Hoje eles são os verdadeiros agentes de
defesa do meio ambiente. É unir o útil ao agradável: respeito
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ambiental e inclusão social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário e a todos os
que nos assistem pela TV Assembléia o falecimento do ex-Deputado
Frederico Pardini, que estará sendo velado esta tarde, nesta Casa.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Esgotada a

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

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Avaliar a Atual
Situação dos Aeroportos da Pampulha e de Confins e Apurar a
Veracidade das Informações Veiculadas Recentemente na Mídia a
respeito da Transferência de Alguns Vôos Nacionais do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves para o Aeroporto da Pampulha, em
razão de Pressão de Companhias Aéreas, doravante denominada
“Comissão Especial dos Aeroportos”. Pelo BSD: efetivos - Deputados
Lafayette de Andrada e Bráulio Braz; suplentes - Deputados Célio
Moreira e Domingos Sávio; pelo BPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar;
suplente - Deputado Agostinho Patrús Filho; pelo DEM: efetivo -
Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo
PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Vanderlei
Jangrossi. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.615, que
institui a política de incentivo aos atletas praticantes do desporto de
rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas e dá outras
providências. Pelo BSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
suplente - Deputada Ana Maria Resende; pelo BPS: efetivo -
Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo
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PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo - Deputado André Quintão; suplente
- Deputado Padre João; pelo DEM: efetivo - Deputado Elmiro
Nascimento; suplente - Deputado Delvito Alves. Designo. Às
Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 26/8/2008, dos
Requerimentos nºs 2.778/2008, do Deputado Dinis Pinheiro,
2.798/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 2.813/2008, da
Comissão de Direitos Humanos; de Segurança Pública - aprovação,
na 15ª Reunião Ordinária, em 26/8/2008, dos Requerimentos nºs
2.804 e 2.805/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.806/2008,
da Comissão de Participação Popular; de Cultura - aprovação, na 19ª
Reunião Ordinária, em 26/8/2008, do Projeto de Lei nº 2.584/2008, do
Deputado Wander Borges, e do Requerimento nº 2.808/2008, do
Deputado Doutor Viana; e de Administração Pública - aprovação, na
23ª Reunião Ordinária, em 26/8/2008, dos Requerimentos nºs 2.796 e
2.797/2008, do Deputado Leonardo Moreira, e 2.812/2008, da
Comissão de Direitos Humanos (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 Bráulio Braz, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 1.778/2007 (Arquive-se o projeto.), e, nos termos do inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento contido na
Mensagem nº 271/2008, do Governador do Estado, solicitando o
desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 88/2005.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Ana
Maria Resende, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Zezé
Perrella. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Zezé Perrella.

O Deputado Zezé Perrella - Obrigado, Sr. Presidente. Foi com muito
susto que todos lemos as matérias publicadas ontem, no jornal
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“Estado de Minas”, sobre as ONGs. Estou preocupado com essas
ONGs há alguns anos, desde minha época como Deputado Federal, e
ontem as matérias vieram provar tudo aquilo que já imaginávamos
acontecer com a maioria dessas ONGs.

Obviamente temos de separar o joio do trigo, uma vez que existem
as ONGs sérias. O que está acontecendo no Brasil é talvez um dos
assuntos mais sérios neste país. Na minha época de Deputado
Federal, havia menos de 3 mil ONGs espalhadas pelo Brasil e, hoje, já
são 8.600. Na verdade, uma boa maioria dessas ONGs é feita
realmente para desviar dinheiro público. Algumas delas só existem no
papel, visto que não possuem sede própria.

O que tenho visto é o Ministério Público não se preocupar com isso,
mas esse é talvez um dos assuntos para o qual ele mais deveria dar
atenção neste momento. Digo isso porque a maioria dessas ONGs foi
montadaa para roubar dinheiro público. A matéria do “Estado de
Minas” mostra isso com muita transparência. A matéria do jornal foi
intitulada “O dinheiro da saúde em mãos erradas”. (- Lê:)

O repasse irregular feito pelas Prefeituras de verbas federais para
ONGs - sobre muitas das quais a população local nunca ouviu falar -
acontece porque existem programas que deveriam ser administrados
pelas Prefeituras, mas que vão parar nessas ONGs ou em entidades
civis, muitas delas sem registro formal ou sem nenhuma qualificação
técnica.

Segundo o artigo, nos últimos quatro anos, recursos públicos foram
aplicados por associações como forma de driblar a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Os Prefeitos lançam mão das entidades para
contratar pessoal, e fica para segundo plano o cuidado com a saúde
da população. Nas mãos dessas entidades, o dinheiro que deveria ir
para as consultas, para os remédios, e para a ampliação dos
atendimentos, financia material de escritório, reforma de móveis,
refeições, manutenção de veículos, pedágio, e até custas judiciais,
que essas ONGs já bancaram para alguns Prefeitos.

Esse tipo de manobra com o dinheiro público estende-se por todas
as regiões do País. Não estamos levantando, repito, nenhuma dúvida
sobre o trabalho que algumas dessas ONGs sérias fazem, mas penso
que o governo deveria ter uma preocupação muito grande com isso, já
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que hoje existem 8.600 ONGs. E mais, essas ONGS que não são
sérias não tomam dinheiro só no nosso país, mas também lá fora, de
pessoas que às vezes acreditam na seriedade delas. Esse dinheiro
vem de fora do nosso país para ser aplicado no social, mas acaba
sendo desviado aqui dentro. Por isso repito que o Ministério Público
tem de ter uma atenção muito especial com essas ONGs.

Elas estão roubando, e digo até que por trás de muitas ONGs,
existem políticos inescrupulosos. Não vou citar nomes, pois não há
provas, mas, durante o período em que fiquei em Brasília, via alguns
Deputados comentarem a respeito de ONG e me assustava, sentia
que havia alguma coisa que não era legal. Obviamente, não estou
acusando ninguém, mas é obrigação do Ministério Público, do
governo e dos parlamentares ajudarem a fiscalizar o funcionamento
dessas ONGs. E mais, conclamo meus colegas a instaurarem uma
CPI nesta Casa para se investigarem as ONGs, pois muito dinheiro
rola por trás disso. Pasmem, há 8.600 ONGs neste país e, de seis
anos para cá, mais de 5 mil se constituíram. Não podemos
generalizar, mas sou capaz de dizer que a maioria delas surgiu com o
único intuito de acobertar desvios de dinheiro por Prefeitos, ou até por
seus gestores. Essa coisa é muito séria, e os governos deveriam ter
mais atenção na hora de aprovar a criação de ONGs. Há casos de
pessoas com processo transitado em julgado na Justiça e que fazem
parte de ONG. Isso é um absurdo total. O Ministério Público tem de
dar uma atenção muito especial a isso, em vez de se preocupar com
coisas pequenas, como às vezes o faz. Não que as coisas pequenas
não mereçam atenção, mas costuma-se dar destaque e fazer
estardalhaço por coisas pequenas, enquanto as sérias como essa
passam batido.

O jornal “Estado de Minas” faz essa denúncia, e eu o parabenizo,
fazendo-a minha. Tentarei, junto aos meus colegas, abrir uma CPI
para se investigar essa questão, porque o povo não merece isso.
Esse coitado tem tanta dificuldade para pagar seus impostos, enfrenta
fila de SUS, e enquanto isso essas ONGs estão roubando dinheiro do
povo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento
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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, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de amanhã, dia 28, 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 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras da Deputada Gláucia Brandão - Exibição de vídeo
- Entrega de placa - Palavras da Professora Carmen Rocha -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Fábio Avelar - Gláucia Brandão.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h12min,

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

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

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras.
Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do Estado,
representando o Governador do Estado em exercício, Antônio
Augusto Anastasia; Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas; Professora Carmen Rocha, Presidente do
Conselho Estadual da Mulher; Vereadora Luzia Ferreira,
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representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Deputada
Gláucia Brandão, co-autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem, representando a bancada feminina desta Casa.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras.

Myriam Salles de Sousa Lima, Presidente de Honra da Associação
Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - ABMCJ -; Júnia Maria
de São Luiz Horta, da Superintendência de Ação Cultural,
representando o Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura; Juíza de
Direito Raphaela Alves Costa; Judith Viegas, Conselheira da OAB-
MG; Luziana Lanna, Vice-Presidente da Associação Comercial de
Minas - ACMinas -; Rozalba Santos, Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher da Prefeitura de Conselheiro
Lafaiete; Maria Sylvia de Oliveira, Presidente da Associação Mulher;
Aparecida Amarante, Procuradora do Estado; Patrícia Miranda Maia
Prado, Diretora de Políticas e Apoio ao Cooperativismo da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico; Nirlene Izidoro Braga, Coordenadora
de Projeto da OAB-Mulher e OAB-Cidadã; Silvana Rocha de Resende,
Delegada de Polícia; e Jô Moraes, Deputada Federal; dos Exmos. Srs.
José Theobaldo Júnior, Superintendente do Instituto Yara Tupinambá,
e Ildeu Resende Chaves, Juiz Federal; das Exmas. Sras. Maria
Angélica Impellizieri Andrade, Presidente do Partido Cristão de Minas
Gerais; Profa. Iedir Bambirra, Presidente da Federação das
Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais; Maria Elvira Salles
Ferreira, ex-Deputada desta Casa, hoje Deputada Federal e
Presidente Nacional do PMDB Mulher, representando também o
Fórum das Mulheres do Mercosul; Eliana Piola, Coordenadora, em
exercício, da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as
Mulheres; Maria do Carmo - Cacá - ex-Prefeita de Araçuaí e
Superintendente de Promoção e Igualdade Racial da Secretaria
Especial de Promoção e Igualdade Racial - Sepir -; Umbelina,
Coordenadora do Núcleo da Defensoria da Mulher; Cleonice Liboreiro,
Presidente da Sociedade de Aleitamento Materno; e Gianna
Aparecida Gonçalves Ferreira, do Conselho Municipal de Direitos da
Mulher de Belo Horizonte; do Exmo. Sr. Prof. José Osvaldo Lasmar,
Diretor do Centro Mineiro de Referência e Resíduos; e da Exma. Sra.
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Jeanete Mazzieiro, Secretária de Planejamento Internacional do
Fórum de Mulheres do Mercosul e do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Conselho

Estadual da Mulher pelos 25 anos de sua criação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo Coral do Ministério Público, sob a regência da
maestrina Cristina Bello.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu amigo; Exmas. Sras.
Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do Estado de Minas
Gerais, neste ato representando o Exmo. Prof. Antonio Augusto
Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais, em exercício;
Profª. Carmen Rocha, Presidente do Conselho Estadual da Mulher;
Deputada Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte
de Minas; Vereadora Luzia Ferreira, representando a Câmara
Municipal de Belo Horizonte; demais autoridades presentes; mulheres
guerreiras que aqui representam todas as mulheres de Minas Gerais;
companheiros e amigos homens que estão aqui nos prestigiando;
telespectadores da TV Assembléia. Boa-noite a todos.

É com muita alegria e honra que represento a bancada feminina da
Assembléia Legislativa neste evento, no qual prestamos a nossa justa
homenagem ao Conselho Estadual da Mulher, criado, de forma
pioneira, em 24/8/83, pelo então Governador do Estado de Minas,
nosso querido e inesquecível Tancredo Neves.

As colheitas só nos vêm depois que o arado fez o seu trabalho,
rasgando a terra para receber as sementes. As flores e frutos até hoje
produzidos pelo Conselho Estadual da Mulher são resultado de uma
jornada incansável de um grupo de guerreiras que,
independentemente dos obstáculos, dispuseram-se a lutar pela
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
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Ao longo de seus 25 anos, o Conselho, por meio do diálogo entre a
sociedade civil organizada e o poder público, tem sido “locus”
permanente de debate, reflexão e desenvolvimento de estratégias
para não só combater as diversas formas de discriminação como
também garantir os direitos das mulheres mineiras. Entre as
importantes ações desenvolvidas ao longo destes anos, merece
destaque a reestruturação do Conselho em 2007, quando ele passou
a assumir um papel deliberativo e de controle social na formulação,
execução e avaliação de políticas públicas voltadas para a melhoria
da qualidade de vida das mulheres, prática que resultou no
fortalecimento da entidade no contexto social.

A participação efetiva do Conselho nas conferências de políticas
para as mulheres que aconteceram em 2004 e 2007 fez com que
diversos representantes dos interesses femininos se reunissem para
amplo debate das questões inerentes às mulheres, tendo em vista a
construção das políticas públicas para esse segmento nas três esferas
do governo. Ressaltamos ainda, em 2006, a criação, pelo Governador
Aécio Neves, da Coordenadoria Especial de Políticas para as
Mulheres, órgão componente da estrutura da Sedese e que
representa um grande avanço para a promoção da igualdade de
direitos. Outra ação significativa foi a criação do Centro Risoleta
Neves de Atendimento à Mulher, que promove o acolhimento das
nossas companheiras, principalmente as mais carentes.

Buscando ampliar a participação cidadã das nossas mulheres, o
Conselho tem promovido diversos cursos profissionalizantes, e, como
resultado, mais de 14 mil mulheres foram capacitadas nos últimos dois
anos.

O Conselho Estadual da Mulher conta com a participação de 10
Conselheiras, capitaneadas pela nossa guerreira Carmen Rocha,
representantes do poder público, e 10 da sociedade civil organizada.
Vinte guerreiras que possuem, como arma, a coragem, a ousadia e a
determinação e, como escudos, o amor, a esperança e a dedicação.

Render homenagens ao Conselho faz com que, por extensão,
homenageemos as diversas entidades envolvidas na promoção da
cidadania e da prática dos direitos humanos. Assim sendo,
gostaríamos também de celebrar com vocês, nesta oportunidade, os
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dois anos da Lei Maria da Penha, um eficiente mecanismo criado para
reduzir e coibir a violência contra as mulheres.

O nome da Lei nº 11.340. de 2006, foi inspirado no caso de Maria da
Penha Maia Fernandes, que foi vítima de violência doméstica em
1983 e que, somente após 19 anos de luta, recebeu da Justiça
indenização pela violência sofrida. Sabemos que o valor pecuniário
não irá ressarci-la da humilhação, do desgaste e, principalmente, não
lhe devolverá os movimentos das pernas, movimentos estes que
foram ceifados pela violência brutal do seu marido. Mas Maria da
Penha transformou a dor em luta, a tragédia em solidariedade. À sua
jornada e à de tantas outras mulheres devemos os avanços que
obtivemos nesses últimos 20 anos. A lei que leva o seu nome
demonstra sua relevância e eficiência pelo significativo número de
denúncias recebidas desde a sua edição.

A união de esforços do Conselho, da Rede de Enfrentamento da
Violência contra a Mulher, da bancada feminina, do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais e do Ministério de Justiça foi fundamental
para que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
pudesse ser implementado, num primeiro momento, este ano, em
Belo Horizonte. Não poderia deixar de mencionar a prestimosa
colaboração da Desembargadora Drª Tereza Cristina da Cunha
Peixoto, que envidou esforços junto àquele egrégio Tribunal para
agilizar a implantação do juizado. Assim, é com muita alegria que
convido a todos para o lançamento da pedra fundamental da Vara
Maria da Penha, no Fórum Lafaiete, amanhã, dia 26 de agosto. Como
nossa Desembargadora mesma disse, esse é apenas um primeiro
passo de uma longa caminhada.

Neste momento de celebração, faço alusão aos 18 anos de vigência
do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Esse instrumento
compilou os princípios e normas que balizam o rol de direitos que são
aplicáveis à população infanto-juvenil, sendo observada a peculiar
condição de desenvolvimento pessoal e social de nossas crianças e
adolescentes. Nos eixos estruturadores do ECA, encontramos, entre
outros, o direito à saúde, à educação, à convivência familiar e
comunitária, à profissionalização e à proteção ao trabalho, direitos
estes relacionados no art. 5º da nossa Constituição Federal e que
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integram o conjunto de leis criadas para garantir os direitos humanos.
Em nosso entendimento, faz parte da homenagem das bodas de prata
do Conselho Estadual da Mulher a celebração dos dois anos da Lei
Maria da Penha e da maioridade do ECA, pois são ações
convergentes que potencializam a defesa, a valorização e a efetivação
da dignidade das nossas cidadãs, da família e da sociedade infanto-
juvenil. Há 2 mil anos Jesus Cristo já nos conclamava a acolher as
crianças: “Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque
dos tais é o reino dos céus” (Marcos, 10-14). Também em diversas
passagens do Evangelho vemos a figura feminina perto de Jesus e
Ele sempre as acolhendo, curando, defendendo e abençoando.
Assim, quando lutamos em favor dos direitos das mulheres, mais do
que cumprirmos nosso papel de colaboradores da construção de uma
sociedade melhor, estamos também obedecendo a Deus e agindo
como cidadãos promotores da justiça e da solidariedade. A todas e a
todos que compõem o Conselho Estadual da Mulher, o nosso abraço
de amizade e de parabéns. À Carmen Rocha e aos demais
Presidentes que a antecederam, os nossos sinceros cumprimentos
pela dedicação, compromisso e eficiente atuação.

Por fim, entre as incontáveis referências à mulher, que poetas
cantaram em prosa e verso, escolhi as palavras de Vinícius de Morais,
em seu poema “Receita de Mulher”, para homenagear as mulheres
mineiras: “Que ela não perca nunca / não importa em que mundo /
não importa em que circunstâncias / a sua infinita volubilidade de
pássaro / e que, acariciada no fundo de si mesma, / transforme-se em
fera sem perder sua graça de ave / e que exale sempre o impossível
perfume / e destile sempre o embriagante mel / e cante sempre o
inaudível canto da sua combustão.”

Que Deus continue iluminando o nosso caminho com muito amor,
sensibilidade, sabedoria, alegria e fé, para que sejamos sempre mais
que vencedoras. Felicidades!

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

institucional do Conselho Estadual da Mulher.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
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O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega à Profa. Carmen
Rocha, Presidente do Conselho Estadual da Mulher, de placa alusiva
a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Importante
conquista das mulheres mineiras, o Conselho Estadual da Mulher -
CEM -, criado em agosto de 1983, vem lutando para promover a
igualdade de direitos e oportunidades entre as pessoas e combater
todas as formas de discriminação. Na comemoração dos 25 anos do
CEM, a justa e merecida homenagem do Parlamento mineiro a essa
instituição pelos relevantes serviços que vem prestando em favor da
garantia e da ampliação da cidadania da mulher mineira”.

O Sr. Presidente - Encareço à Deputada Gláucia Brandão que nos
acompanhe neste ato para representar a bancada feminina deste
Parlamento.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Professora Carmen Rocha

Exmo. Sr. Presidente Alberto Pinto Coelho; Exma. Sra. Maria
Celeste Morais Guimarães; Exma. Sra. Elbe Brandão, nossa amiga;
Exma. Sra. Vereadora Luzia Ferreira, neste ato representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; nossa querida Deputada Gláucia
Brandão, co-autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem; senhoras, senhores; Conselho, a quem inicialmente
quero cumprimentar e dedicar esta placa, que é nossa.

Vinte e cinco anos em favor da igualdade de oportunidades e de
direitos entre todas as pessoas. Comemorar esse quarto de século de
existência do Conselho Estadual da Mulher significa, sobretudo, ter o
privilégio de fazer parte desta caminhada e partilhar com tantas e
tantos momentos como este de grande alegria, de homenagens e de
agradecimentos também, especialmente à bancada feminina desta
Assembléia, composta por bravas mineiras cuja atuação tem sido
brilhante e incansável na defesa de temas que são tão caros a toda a
sociedade mineira e a esta Casa Legislativa, que sempre nos acolheu,
apoiando as nossas iniciativas, proporcionando momentos de reflexão
e acalorados debates em favor da conquista dos direitos de todos os
cidadãos. O momento é relevante também como oportunidade para
agradecer, mais uma vez, à equipe desta Casa, que não mediu
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esforços para nos brindar com esta bonita festa; à Secretaria de
Desenvolvimento Social - Sedese -, pelo apoio sempre presente; a
toda a equipe executiva do Conselho Estadual da Mulher e aos
colaboradores anônimos, cujo trabalho e dedicação tornaram possível
a concretização deste ato.

Comemorar estes 25 anos significa também resgatar fatos e
acontecimentos que marcaram a trajetória do Conselho, significa
revisitar a história das mulheres de Minas em sua caminhada de lutas
que, embora muitas vezes permeada pela incompreensão e
preconceito, nos legaram o exemplo de força e de persistência na
construção de relações igualitárias, como convém a uma sociedade
que se constrói em bases democráticas. A todas essas mulheres que
fizeram a história deste Conselho, a nossa homenagem e o nosso
reconhecimento, principalmente pelo seu legado às gerações futuras,
cujas realizações estarão certamente fortalecidas porque alicerçadas
em avanços e conquistas em diferentes momentos históricos, como
resposta aos apelos e desafios de cada época. O cenário nacional e
internacional que configurava o contexto socioeconômico e cultural no
qual se daria a criação do Conselho apresentava-se fértil em estudos
sobre o papel social e político da mulher que, aliado ao protagonismo
dos movimentos da mulheres de Minas, levaria à criação do Conselho
em 24/8/83, tendo por finalidade maior a promoção do pleno exercício
da cidadania para as mulheres, bem como a sua integração social,
econômica e cultural.

A partir da Constituição de 1988, o Conselho tem realmente o seu
papel revigorado no que diz respeito à condução das políticas
públicas, com o estabelecimento de uma nova relação entre Estado e
sociedade.

Ao reunir governo e sociedade civil no fortalecimento e na ampliação
do debate de questões inerentes às políticas públicas para as
mulheres, o Conselho se consolida, na atualidade, como espaço
democrático e instrumento de mobilização popular e de controle social
sobre a efetividade dessas políticas, cuja universalização constitui-se
em permanente desafio para todos.

Ao longo destes 25 anos, muito já se fez em favor da redução das
desigualdades entre as pessoas, sempre com a participação decisiva
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das mulheres. Destaca-se nesse contexto o protagonismo feminino na
formulação e implantação de políticas públicas, a criação de órgãos
executivos destinados à gestão dessas políticas e a implantação de
espaços de debate sobre as questões de gênero no âmbito da
sociedade civil, além da concretização de propostas e diretrizes
consignadas nas agendas internacionais para as mulheres.

Contudo, é ainda difícil quantificar a discriminação contra as
mulheres e, até mesmo, avaliar se teria aumentado ou diminuído ao
longo dos últimos 25 anos, mas hoje torna-se cada vez mais evidente
que aumenta a consciência a respeito desse fenômeno, que constitui
violação dos direitos fundamentais das pessoas, e dos danos que ele
pode causar, assim como avançam também as medidas necessárias
para combatê-lo.

Mas é preciso avançar mais. Não existe espaço para acomodação.
Se hoje é inegável a presença da mulher na construção social de
novos tempos, é preciso vencer barreiras culturais e avançar, por
exemplo, na legítima ocupação dos espaços políticos formais da
verdadeira democracia representativa, não só no âmbito dos partidos
políticos, como também nos parlamentos. É de fundamental
importância o acesso ao trabalho digno pela via da inclusão social e
produtiva, única estratégia possível rumo à redução da pobreza e das
desigualdades sociais, condição primeira para a conquista da
cidadania. Não estaria também na inclusão produtiva, aliada a um
processo de educação de qualidade, a chance de maior autonomia
feminina, tão necessária para o rompimento do círculo da violência
doméstica? É preciso olhar atento e adoção de estratégias e atitudes
condizentes com os tempos atuais, para enfrentarmos demandas que
ainda persistem e que nos remetem a antigas questões sob a ótica do
gênero. Desigualdades, enfim, que nos impulsionam e nos motivam
na luta em favor de um processo permanente de construção da
cidadania, numa sociedade que se pretende mais justa e mais
equânime.

É grande, portanto, a nossa alegria. É legítima a nossa emoção,
porque temos o privilégio e a oportunidade de fazermos parte dessa
caminhada, de construirmos um pouco dessa história, que é de todas
as mulheres destas Minas Gerais. Muito obrigada.
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Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral do Ministério

Público, que apresentará as músicas: “Quando Te Vi”, versão de
Ronaldo Bastos para a composição “Till there was you”, de Meredith
Wilson; “Jardim da Fantasia”, de Paulinho Pedra Azul; e “Maria Maria”,
de Milton Nascimento.

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

Exma. Sra. Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do
Estado, neste ato representando o Exmo. Sr. Antonio Augusto
Anastasia, Governador do Estado em exercício; ilustre Profa. Carmen
Rocha, em cuja pessoa quero cumprimentar a todas as integrantes do
Conselho Estadual da Mulher ao longo de sua trajetória de 25 anos,
incluindo aquelas que tiveram a oportunidade e a ventura de presidir
esse importante Conselho; Deputada Elbe Brandão, Secretária
Extraordinária de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas, brilhante Deputada que, com muito brilho
e competência, a convite do Governador Aécio Neves, desde o
primeiro dia do seu primeiro governo está à frente dessa importante
Pasta do governo do Estado; Sra. Vereadora Luzia Ferreira,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Deputada
Gláucia Brandão, atuante parlamentar, autora do requerimento que
deu origem a esta significativa homenagem, aqui representando toda
a bancada feminina deste Parlamento; Rui Almeida, grande jornalista
destas Minas Gerais; ilustre ex-Deputada Estadual e ex-Deputada
Federal Maria Elvira; ex-Deputada Estadual e agora, muito bem
representando as nossas Minas Gerais, ilustre Deputada Federal Jô
Moraes, minhas senhoras e meus senhores, antes de iniciar minhas
palavras, peço permissão a todas as mulheres para anunciar a
presença de duas mulheres que me são muito caras: minha querida
irmã, Delba Pinto Coelho, minha conselheira; e minha parceira,
querida esposa, Célia Maria Pinto Coelho.

Os 25 anos do Conselho Estadual da Mulher, que hoje
comemoramos, significam uma grande conquista para Minas Gerais.
Espaço privilegiado na interlocução entre as instâncias de governo e a
sociedade civil, vem o Conselho atuando em prol do aperfeiçoamento
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da cidadania e distinguindo-se na implementação e na fiscalização de
políticas públicas de relevo no que concerne à justiça e à igualdade
entre os gêneros.

A Assembléia mineira orgulha-se de ser uma parceira do Conselho
nessa luta das mulheres pela conquista de seus direitos e de seu
lugar na sociedade. Para que possamos vencer a guerra contra a
violência sexual e doméstica, ao mesmo tempo em que defendemos
uma maior participação feminina em nossa vida política, essa parceria
deve estreitar-se ainda mais.

O envolvimento fundamental de nossa bancada feminina nas tarefas
legislativas tem resultado em uma grande contribuição para o
rompimento de padrões culturais arcaicos que ainda nos desafiam,
afetando nossos sistemas policial e judiciário. É assim que esta
Assembléia se distinguiu na luta pela implementação da Lei Maria da
Penha, levando nossa sociedade a refletir, a indignar-se e a denunciar
o cotidiano de milhares de brasileiras em situação de risco no próprio
ambiente doméstico.

Esta Casa também se engajou na criação da Promotoria de Justiça
Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, ao mesmo tempo em que, entre as mudanças da nova Lei de
Organização Judiciária, propôs a criação, em diversas comarcas do
Estado, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Parte determinante desses avanços decorreu da realização do fórum
técnico “Políticas públicas para as mulheres”, em 2006, graças ao
apoio de importantes entidades civis e também do Tribunal de Justiça
do Estado.

Nossas Deputadas, além disso, têm-se mostrado profundamente
preocupadas com outros temas relativos à questão do gênero, em
frentes paralelas que incluem os direitos à terra e à moradia, à saúde
e à educação inclusiva.

A causa do Conselho Estadual da Mulher é a causa de toda Minas
Gerais, pois representa a luta por oportunidades e direitos iguais para
todos os cidadãos. Para que nossas mulheres não vivam mais uma
vida obscura, submissa e silenciosa, ainda discriminada no mercado
de trabalho, é preciso dar seqüência a esta luta.

A Assembléia mineira e o Conselho Estadual da Mulher de Minas
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Gerais continuarão unindo esforços para que a vida de nossas
comunidades reflita cada vez mais um equilíbrio social, fruto de uma
perfeita eqüidade entre os gêneros. 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 extraordinária de amanhã, dia 26, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição do dia 26/8/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2008
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Ivair Nogueira e Célio
Moreira (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 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 das Sras. Samara Vilela de
Souza Gonçalves Libório, Diretora da Secretaria da Vara do Trabalho
de Ribeirão das Neves (9/8/2008) e Maria da Conceição Teixeira dos
Santos e outros (9/8/2008). 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. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 2.177/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Ivair
Nogueira. Após discussão e votação, é aprovado, cada um por sua
vez, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
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2.311/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.745, 2.748, 2.752, 2.753 e 2.754/2008.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 2.377/2008. 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, 26 de agosto de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Ademir Lucas -

Inácio Franco.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Nº 18.515, EM 13/8/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Padre João e Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Domingos Sávio,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se
tratar da primeira reunião da Comissão, e informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator.
A seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Antônio Júlio
para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos
para Presidente o Deputado Domingos Sávio e para Vice-Presidente o
Deputado Lafayette de Andrada, cada um com quatro votos. O
Deputado Domingos Sávio empossa o Vice-Presidente, a quem passa
a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, empossa o Presidente, que
agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado Lafayette
de Andrada relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a
próxima reunião será convocada através de edital, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Délio Malheiros - Adalclever

Lopes.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Padre João e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. 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 2.744 e
2.750/2008. 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 Carlin Moura em que
solicita seja tomada providência sobre denúncia encaminhada pela
Sra. Edvânia de Souza Oliveira, a respeito de irregularidade no
concurso da guarda municipal realizado pela Prefeitura de Santa
Luzia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Padre João.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2008
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, 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 Eros Biondini, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e a votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios do Sr. Geraldo Fausto de Silva, Vice-Diretor-Geral
do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, e do Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente (17/7/2008); do Sr. Raphael
Guimarães Andrade, Secretário de Desenvolvimento Econômico, e do
Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio Ambiente
(26/7/2008); e do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da
Assessoria Institucional da PMMG (2/8/2008). Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado André Quintão em
que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia
Militar, ao Superintendente Regional da Polícia Federal, ao Presidente
da Funai, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Superintendente da
Polícia Civil e ao Prefeito José Nunes de Oliveira, de São João das
Missões, pedido de providência com vistas a que seja apurado o
assassinato do índio xacriabá Edson Dourado Leite, ocorrido no dia
10/8, na Praça de Esportes desse Município; seja encaminhado ao
Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social, ao
Procurador-Geral de Justiça, ao Ouvidor-Geral, ao Defensor Público-
Geral em exercício, o Relatório de Visita feita por esta Comissão ao
Dopcad e ao Ceip, para as devidas providências, e ao Subsecretário
de Atendimento de Medidas Sócio-Educativas da Secretaria de
Defesa Social, ao Superintendente de Gestão de Medidas de Privação
de Liberdade da Subsecretaria de Atendimento de Medidas Sócio-
Educativas, ao Delegado da Dopcad, ao Chefe de Departamento de
Investigação, Orientação e Proteção à Família, à Presidenta da
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Associação de Usuários, Consumidores e Contribuintes, à
Coordenadora da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, à Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente, para ciência. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2008
Às 9h30min, 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 Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 2.637, 2.638, 2.646, 2.655, 2.662 e 2.665/2008 (Deputado Gilberto
Abramo); 2.643, 2.650, 2.654, 2.659 e 2.664/2008 (Deputado
Sebastião Costa); 2.649 e 2.652/2008 (Deputado Delvito Alves);
2.642, 2.653, 2.658, 2.667 e 2.670/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.647, 2.656, 2.666 e 2.669/2008 (Deputado Hely Tarqüínio);
2.645, 2.651 e 2.668/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.639,
2.644, 2.648, 2.657, 2.661 e 2.663/2008 (Deputado Neider Moreira).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº
2.619/2008 e dos Projetos de Lei nºs 2.354/2008, este na forma do
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Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.689/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira);
2.343/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.983/2008 (relator: Deputado Delvito Alves);
2.106/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os Projetos de Lei nºs
2.535 e 2.604/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
1.300/2007, 2.378 e 2.638/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em
virtude de redistribuição); 2.248 e 2.434/2008, este com a Emenda nº
1 (relator: Deputado Delvito Alves); 2.336 com a Emenda nº 1, 2.469,
2.627 e 2.628/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.380, 2.479,
2.623, 2.625, este com a Emenda nº 1, 2.629 e 2.636/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.417 e 2.634/2008 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); 2.622, 2.630 e 2.639/2008 (relator: Deputado
Neider Moreira); 2.495 e 2.562/2008 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição); 2.484/2008 (relator: Deputado
Neider Moreira, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.624, 2.626, 2.631,
2.632 e 2.635/2008. É aprovado requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública para
debater o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS pelas entidades filantrópicas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença 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 agosto de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros, Carlos Pimenta (substituindo
este ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT) e
Getúlio Neiva (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 debater a repercussão da Lei Seca no Brasil,
principalmente no Estado de Minas Gerais e tratar de assuntos de
interesse da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 2.613/2008, em turno único (Deputado Délio
Malheiros). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
o Major PM Adirson Barbosa do Prado, da Diretoria de Meio Ambiente
e Trânsito, representando o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior,
Secretário de Estado de Defesa Social e o Coronel PM Hélio dos
Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; o Cel. BM Cláudio
Vinício Serra Teixeira, Comandante Operacional do Corpo de
Bombeiros; o Sr. Márcio Lobato Rodrigues, Coordenador de
Operações Policiais do Detran-MG, representando o Sr. Oliveira
Santiago Maciel, Diretor do Detran-MG, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Ana
Maria Resende, autora do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
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um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento
Rodrigues (5) em que solicita sejam enviadas manifestações de
aplauso a policiais militares, pela atuação na operação que resultou
na apreensão de drogas na garagem de um prédio no Bairro São
Mateus, em Juiz de Fora; a policiais civis, pela atuação na operação
que resultou na prisão de dois traficantes e na apreensão de drogas
em uma fazenda próximo ao Município de Uberlândia; e a policiais
federais, pela atuação na operação que resultou na apreensão de
drogas no entroncamento com a BR-040, próximo ao Conjunto
Califórnia, na região Noroeste da Capital; em que solicita ao
Governador do Estado, ao Vice-Governador do Estado, à Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretária de Estado de
Defesa Social pedido de providências para inclusão dos prestadores
de serviço contratados temporariamente, para exercer a função de
Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança
Socioeducativo, no rol de benefícios do Prêmio por Produtividade,
instituído pela Lei nº 17.600; em que pede informações sobre as
providências tomadas com relação ao Requerimento nº 1.897/2008,
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, 26 de agosto de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Hely Tarqüínio - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2008
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião tem por finalidade ouvir o Secretário
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Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, que apresentará os
planos e as ações desenvolvidas por essa Secretaria. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Manoel da Silva
Costa, Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária;
Antônio Alves de Araújo, Diretor Fundiário do Iter; e Luiz Felipe da
Mata Machado, Assessor Jurídico da citada Secretaria, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados Vanderlei
Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva,
autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas
considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A seguir, recebe requerimentos
dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Padre João e Antônio Carlos
Arantes em que solicitam seja realizada audiência pública no
Município de Jaíba para discutir e buscar soluções para os problemas
enfrentados pelos pequenos produtores rurais da região; Vanderlei
Jangrossi e Padre João em que solicitam seja formado um grupo de
trabalho, composto por membros desta Comissão, da Secretaria
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária - Seara -, e do Iter,
com atuação em regiões setoriais, com o objetivo de esclarecer aos
Prefeitos sobre os processos de legitimações de terras devolutas; e
Padre João em que solicita seja encaminhado pedido de informação
ao Procurador-Geral de Justiça do Estado sobre o vínculo existente
entre o Ministério Público de Minas Gerais e um servidor inativo que
ocupou o cargo de Promotor de Justiça, em razão do art. 11, inciso V,
§ 1º, da Lei nº 11.020, de 8/1/93. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos

Arantes - Padre João.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
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2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
20/8/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado
de Saúde, encaminhando à Comissão os relatórios consolidados de
prestação de contas do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais
referente à execução orçamentária do exercício de 2008 no período
de janeiro a junho. 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 2.399/2008 (relator: Deputado Doutor Rinaldo) na
forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.494/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio) e 2.580/2008
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Submetido a votação, é aprovado
o Requerimento nº 2.786/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão, para debater o elevado
número de cesarianas realizadas no Estado e suas implicações para a
saúde da gestante e do bebê, com convidados que menciona.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2008
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Sebastião Costa e Antônio Carlos Arantes. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Vanderlei Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre denúncias
apresentadas contra a ex- Diretora da Escola Estadual Tibiriçá, desta
Capital e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre
parênteses: ofícios do Senador Hélio Costa, Ministro das
Comunicações (9/8/2008) e do Vereador Nadyello Rocha de Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga (19/8/2008). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.
Fátima Antônia de Oliveira Bicalho, Diretora de Administração e
Finanças da Secretaria da Educação; Solange Tadeu Corrêa de
Oliveira, Supervisora Regional; Mônica Correia Santos, Inspetora
Educacional; e Rita de Cássia Luiz Berbert, ex-Diretora da Escola
Estadual Tibiriçá, além do Sr. Dácio Fernando Juliani, advogado, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Sebastião Costa, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
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Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Maria
Lúcia Mendonça e dos Deputados Carlin Moura, Vanderlei Jangrossi e
Sebastião Costa, em que solicitam sejam requeridas à Secretaria de
Estado de Educação cópias das denúncias e dos relatórios
investigativos existentes contra a ex-Diretora da Escola Estadual
Tibiriçá, Sra. Rita de Cássia Luiz Berber. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria

Resende.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Antônio Júlio e Deiró Marra, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fábio Avelar, 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 discutir assuntos referentes ao meio ambiente,
em especial a pesca predatória na região do Município de Patrocínio,
e interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Júlio César Elias
Cardoso, Prefeito Municipal de Patrocínio; Carlos Ibrahim Daura,
Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio; Marcelo Coutinho
Amarantes, gerente da fauna aquática do Instituto Estadual de
Florestas; Juliana Pedrosa Silva, Promotora de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente; Cássio Ferreira Nunes, Presidente da Associação do
Meio Ambiente Regional de Patrocínio - Amar; e João Carlos Kruel
Sobrinho, representante da Federação Brasileira de Pesca Esportiva,
que são convidados a tomar assento à mesa. O sr. Raimundo Ferreira
Marques, Presidente da Federação dos Pescadores do Estado de
Minas Gerais, não compareceu. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao
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debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Délio Malheiros, em que solicita a realização de audiência
pública para discutir os impactos ambientais provocados pela criação
de um distrito industrial no Município de Itabirito, junto à Serra da
Moeda; Inácio Franco, em que solicita seja encaminhado ao Ministério
Público Estadual, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e à Polícia Ambiental pedido de
providências com vistas à apuração de denúncia de crime de
degradação ambiental na MG-050, ao lado do posto de pedágio em
Formiga no sentido de Pimenta, na zona rural do Município de
Formiga; e Deiró Marra, em que pleiteia seja solicitado ao Secretário
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reforço
na fiscalização da pesca predatória na represa da Usina Hidrelétrica
de Nova Ponte e a transformação da Portaria nº 39, de 16 de abril de
2003, do Instituto Estadual de Florestas, em decreto estadual.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados e aos demais participantes as informações prestadas,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Padre João, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 21/8/2008
Às 10h30min, comparece na Escola Estadual Dom Bosco, a

Deputada Gláucia Brandão, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Paulo Guedes. A Presidente,
Deputada Gláucia Brandão dá a ata por aprovada e a subscreve. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o processo de
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restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição e interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. João Cordoval de Barros, Prefeito
Municipal de Matias Cardoso; Arnaldo Martins da Silva, Presidente da
Câmara Municipal de Matias Cardoso; Alessandra Beotti e Silva,
Gerente de Ação Preventiva do Iepha; Padre Adaílton Oliveira Costa,
Pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição; José Barbosa Filho,
Presidente da Amams e Prefeito de Caputi; Prof. Wanderlino Arruda,
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e
membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; Dario
Teixeira Cotrim, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais; Petrônio Braz, Presidente da Academia de Letras, Ciências e
Artes de São Francisco, e Leonardo da Silva, Delegado de Polícia de
Matias Cardoso, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Guedes, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela

Reis.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2008

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. José
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Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho Campos, publicado
no “Diário do Legislativo”, em 14/8/2008. 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 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.177/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,
que apresenta (relator: Deputado Ademir Lucas, 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. O Projeto de Lei nº 2.629/2008,
em turno único, é retirado da pauta, por não cumprir pressupostos
regimentais. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.796, 2.797 e 2.812/2008.
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 27/8/2008, às 10 horas,
com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei nº 2.629/2008, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Ademir Lucas - Inácio

Franco - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 276/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação para
Evangelização, Radiodifusão e Assistência Social Boas Novas, com
sede no Município de Igarapé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 276/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação para Evangelização, Radiodifusão e Assistência
Social Boas Novas, com sede no Município de Igarapé.

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 mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto, alterado em
25/10/2006, determina que as atividades dos seus Diretores,
Conselheiros e associados não serão remuneradas, e, no art. 32, 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.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1 na parte conclusiva deste
parecer, que dá nova redação ao art. 1º, uma vez que a denominação
da entidade também foi alterada na reforma estatutária.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 276/2007 com a Emenda nº 1, nos
termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Boas

Novas, com sede no Município de Igarapé.”.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.331/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora da
Assunção, 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 2.331/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central Nossa Senhora da Assunção, com sede no
Município de Barbacena, que tem como finalidade precípua
desenvolver atividades culturais, assistenciais e de promoção
humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade.

Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os habitantes mais
carentes da região através de seus conselhos particulares,
conferências vicentinas e obras unidas e especiais.

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

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

nº 2.331/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.599/2008

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 Conferência São Vicente de
Paulo, com sede no Município de São Tomás de Aquino.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.599/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Conferência São Vicente de Paulo, que tem como finalidade manter
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas, principalmente
as pobres e desamparadas.

Em suas iniciativas, não faz distinção de raça, cor, nacionalidade,
credo político ou religioso ou condição social. Assim agindo, promove
pessoas que se encontram à margem da sociedade, soerguendo-as
para uma vida mais promissora.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, visa a corrigir o nome da entidade, adequando-
o ao disposto no art. 1º do estatuto constitutivo.

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

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

nº 2.599/2008 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.607/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Formação
Comunitário São Francisco de Assis, com sede no Município de
Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem ela agora a este órgão colegiado para deliberação
conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.607/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Formação Comunitário São Francisco de Assis, entidade
civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver no Município de
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Uberlândia importante trabalho na área da assistência social em
benefício de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura garantir-lhes o
direito de acesso à educação, saúde e lazer. Assim, capacita-os para
o exercício da cidadania e contribui para a melhoria de sua qualidade
de vida.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

2.607/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.636/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep MV -, com sede no Município de
Camanducaia.

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 2.636/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário de Segurança Pública, com sede no
Município de Camanducaia, que tem como finalidade precípua
colaborar com as questões que envolvem segurança pública e
melhoria da qualidade de vida dos moradores do Distrito de Monte
Verde, constituindo-se em um canal de comunicação entre as
autoridades policiais, os órgãos dos sistemas de defesa social locais e
a comunidade, visando colaborar para que as instituições públicas
operem em função do interesse dos cidadãos.
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Além do mais, incentiva o espírito cívico e comunitário; promove a
solução de problemas ambientais e sociais que tenham implicações
policiais.

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

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

nº 2.636/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2008.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.723/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe

“estabelece a política estadual habitacional de interesse social”.
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, II, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela, conforme consta de sua ementa, pretende

estabelecer a política estadual habitacional de interesse social.
A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a matéria,

apresentou o Substitutivo nº 1, excluindo os dispositivos que tratavam
dos programas que poderão compor a referida política habitacional,
sob o argumento de que “projeto de lei de iniciativa parlamentar pode
fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo,
todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre
programas decorrentes desta política”.

Passamos à análise do projeto, no âmbito de nossa competência
regimental.

Estudo desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, utilizando como
base de dados a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -
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PNAD - 2005,  do  Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE -, aponta que o déficit habitacional brasileiro foi estimado em
7.903.000 de novas moradias em 2005, com incidência notadamente
urbana correspondendo a 6.414.000.

Em Minas Gerais, a carência habitacional, estimada em 682 mil,
sendo 593 mil nas áreas urbanas, corresponde a 8,6% do total
brasileiro. Em números absolutos, é o segundo maior montante,
superado apenas pelo Estado de São Paulo, onde se estimou a
necessidade de construção de 1.510.000 novas moradias, em 2005.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o déficit habitacional
atinge 174 mil ou 13,7% dos domicílios.

Além disso, existe também o problema da inadequação da moradia,
devido a fatores como a densidade excessiva de moradores por
dormitório, a carência e a precariedade dos serviços urbanos. Tal
precariedade é definida no referido estudo da Fundação João Pinheiro
como o não-atendimento adequado de um ou mais dos serviços
básicos considerados, como iluminação elétrica, rede geral de
abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa
séptica e coleta de lixo.

Em Minas Gerais, em 2005, eram 719 mil moradias com carência
de, pelo menos, um serviço de infra-estrutura, o que corresponde a
15% dos domicílios. Desses, 208 mil estavam localizados na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, representando 14,6% dos domicílios.

Estudos demonstram que o déficit habitacional vem-se evidenciando
principalmente após a extinção do Banco Nacional de Habitação -
BNH -, em 1986, e a drástica redução do financiamento estatal com
forte impacto na promoção de habitação de interesse social.

O assunto relativo ao déficit de moradias no Estado tem assumido
tal relevância, que a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização desta Casa realizou em junho de 2007 uma audiência
pública com a presença de parlamentares, autoridades e
representantes de movimentos populares em prol da moradia popular
para discutir a questão e apontar soluções para o problema.

Com o mesmo propósito, parlamentares integrantes da citada
Comissão reuniram-se, no dia 16/5/2008, com representantes da
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -,
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da Caixa Econômica Federal e de entidades de luta pela moradia
popular. O objetivo era fazer um balanço das políticas habitacionais
estadual e federais em Minas.

O governo do Estado também vem implementando políticas visando
a combater ou a minimizar o problema. Destaca-se, entre elas, o
Programa Estruturador nº 25, Lares Geraes, gerenciado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Esse programa consta do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG 2008-2011 - e integra a Área de Resultado Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva. O objetivo é reduzir o déficit
habitacional, criando condições de acesso a moradias seguras, dignas
e saudáveis para famílias de baixa renda ou moradores em
habitações precárias, assim como conceder financiamento para
aquisição de casa própria a servidores da área de segurança pública.
O valor previsto para o programa, no período, é de R$648.167.756,00.

Para atingir tal objetivo, o Lares Geraes está estruturado nas
seguintes ações:

“Ação nº 1001 - Programa Lares Habitação Popular
Finalidade: financiar a produção de moradias para famílias com

renda de até três salários mínimos, de forma a reduzir o déficit
habitacional no Estado, em parceria com os Municípios, governo
estadual e federal.

Recursos previstos:
2008 - R$110.063.502,00
2009 - R$123.730.000,00
2010 - R$138.640.000,00
2011 - R$154.432.900,00
Ação nº 1022 - Programa Lares Geraes Segurança Pública
Finalidade: promover e viabilizar a implantação de projetos de

unidades habitacionais, destinadas às famílias de policiais militares,
policiais civis e bombeiros militares.

Recursos previstos:
2008 - R$26.000.000,00
2009 - R$28.340.000,00
2010 - R$30.890.600,00
2011 - R$33.670.754,00
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Ação nº 1244 - Construção, Reformas e Melhorias em Unidades
Habitacionais em Parceria com a União

Finalidade: prover unidades habitacionais seguras e regularizadas a
famílias com renda de até três salários mínimos utilizando recursos da
União.

Recursos previstos:
2008 - R$13.000,00
2009 - R$13.000,00
2010 - R$13.000,00
2011 - R$13.000,00
Ação nº 4012 - Locação de Unidades Habitacionais para Servidores

da Área de Segurança Pública em Situação de Risco
Finalidade: promover opção de moradia em local seguro para

servidores em situação de risco.
Recursos previstos:
2008 - R$96.000,00
2009 - R$96.000,00
2010 - R$96.000,00
2011 - R$96.000,00
Ação nº 4011 - Regularização Fundiária e Intervenção Estrutural em

Vilas e Favelas
Finalidade: melhorar a qualidade de vida e a acessibilidade em vilas

e favelas por meio da regularização fundiária e de intervenções
urbanísticas.

Recursos previstos:
2008 - R$10.000,00
2009 - R$10.000,00
2010 - R$10.000,00
2011 - R$10.000,00
Ação nº 1004 - Programas Habitacionais em Parceria com

Associações Microrregionais de Municípios
Finalidade: prover unidades habitacionais seguras e regularizadas a

famílias com renda até três salários mínimos, em atuação conjunta
com associações microrregionais de Municípios.

Recursos previstos:
2008 - R$113.000,00
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2009 - R$13.000,00
2010 - R$13.000,00
2011 - R$13.000,00
Ação nº 1005 - Programa Habitacional para os Vales do

Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas
Finalidade: prover unidades habitacionais seguras e regularizadas a

famílias das regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, com
renda até três salários mínimos.

Recursos previstos:
2008 - R$13.000,00
2009 - R$13.000,00
2010 - R$13.000,00
2011 - R$13.000,00
Ação nº 1139 - Engenharia e Arquitetura Públicas
Finalidade: articular a prestação de assessoramento técnico, por

meio de parceria do Estado, com Municípios, o Crea-MG e
Universidades, a cidadãos de baixo poder aquisitivo para construção e
reforma de edificações.

Recursos previstos:
2008 - R$20.000,00
2009 - R$400.000,00
2010 - R$600.000,00
2011 - R$800.000,00”.
De acordo com o Relatório Institucional de Monitoramento do PPAG

2008-2011, demonstrativo de execução física e financeira dos meses
de janeiro a abril de 2008, foi executado no Programa Lares Gerais,
no quadrimestre, o valor de R$6.794.636,54, sendo R$942.674,91 na
Ação nº 1022 - Programa Lares Geraes Segurança Pública - e
R$5.851.961,63 na Ação nº 1001– Programa Lares Habitação
Popular.

Apesar das medidas efetivadas pelo governo, pode-se perceber que
ainda há muito que fazer para solucionar o problema do déficit
habitacional no Estado. Consideramos que o projeto de lei em análise
poderá contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas na
área de habitação, merecendo, portanto, ser aprovado.

Todavia, alguns reparos ainda precisam ser feitos para aprimorar a
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proposição. Ressalte-se que, embora a formulação e a instituição de
políticas públicas sejam competência do Poder Executivo, o
estabelecimento de diretrizes que nortearão a instituição dessas
políticas é competência do Poder Legislativo. Analisando a
proposição, verifica-se que o seu conteúdo refere-se essencialmente a
diretrizes e regras, disciplinando a matéria relativa às políticas
habitacionais, não pretendendo, propriamente, a instituição de uma
política pública específica. Assim, faz-se necessário alterar tanto a
ementa quanto alguns dispositivos do projeto, visando a adequá-los à
competência legislativa. Além disso, estamos alterando os arts. 1º, 2º
e 3º da proposição, de modo a organizar as diretrizes, os objetivos e
os instrumentos, alguns deles resgatados da versão original do
projeto, os quais deverão ser observados na formulação e
implementação de políticas habitacionais no Estado. Por essa razão,
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 2.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.723/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual

Habitacional de Interesse Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece as diretrizes, os objetivos e os

instrumentos destinados à formulação da política pública direcionada
à habitação de interesse social.

Art. 2º - A Política Estadual Habitacional de Interesse Social - PEH -
será formulada e implementada com a observância das seguintes
diretrizes:

I - promoção da sustentabilidade ambiental, da cidadania e da
inclusão social;

II - prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a
população de menor renda;

III - garantia da participação dos beneficiários;
IV - redução do custo de produção das moradias de interesse social,

sem prejuízo da sua qualidade;
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V - utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas
dotadas de infra-estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na
malha urbana;

VI - utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público
para a implantação de projetos habitacionais de interesse social;

VII - promoção de parcerias com instituições acadêmicas, públicas
ou privadas;

VIII - sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas
e projetos implementados;

IX - incentivo à criação de sistemas municipais de habitação de
interesse social.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - integrar, articular e mobilizar os diferentes níveis de governo e

fontes de recursos, de modo a potencializar a capacidade de
investimentos e viabilizar recursos para a sustentabilidade da PEH;

II - universalizar o acesso à moradia digna, levando em conta a
disponibilidade de recursos existentes no sistema financeiro, a
capacidade operacional do setor produtivo e da construção e dos
agentes envolvidos na implementação da PEH;

III - fortalecer o papel do Estado na gestão da política e na regulação
dos agentes privados;

IV - promover a urbanização, a regularização e a inserção dos
assentamentos precários na cidade;

V - ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção
habitacional;

VI - estimular a geração de emprego e renda.
Art. 4º - São instrumentos da política de que trata esta lei:
I - o PEH, que deverá identificar as prioridades estaduais de

intervenção, os programas habitacionais a serem implementados, as
linhas de financiamentos, as fontes de recursos e os modos de
produção habitacional a serem adotados bem como estabelecer
objetivos, metas físico-financeiras de médio e longo prazo, linhas
programáticas e instrumentos que permitam o acompanhamento da
implantação do Plano, em função da obtenção dos resultados;

II - os programas governamentais de habitação de interesse social
com foco na integração urbana de assentamentos precários
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caracterizados por irregularidade fundiária e urbanística,
especialmente na garantia do acesso ao saneamento básico, à
regularização fundiária e à moradia adequada, articulada a outras
políticas sociais e de desenvolvimento econômico, visando ao
combate à pobreza e à perspectiva de sustentabilidade urbana.

Parágrafo único - Na implementação da política de que trata esta lei
serão observadas as diretrizes e os mecanismos de incentivo, adesão
e apoio institucional disponibilizados pelo governo federal.

Art. 5º - Os programas governamentais de habitação de interesse
social constituir-se-ão por quaisquer das atividades relacionadas à:

I - construção de unidades habitacionais em área urbana ou rural;
II - execução de reforma, melhoria ou ampliação em unidades

habitacionais;
III - doação de materiais de construção para a realização de reforma,

melhoria ou ampliação em unidades habitacionais;
IV - produção de parcelamentos de interesse social;
V - construção de conjuntos habitacionais;
VI - promoção da regularização urbanística de loteamentos

irregulares ou clandestinos;
VII - promoção da regularização urbanística e fundiária de vilas,

assentamentos informais ou subnormais.
§ 1º - Para a execução dos programas estaduais de habitação de

interesse social, serão utilizados recursos de fontes dos governos
federal, estadual e municipal.

§ 2º - Os programas estaduais de habitação de interesse social
serão executados mediante:

I - iniciativa do órgão estadual competente;
II - parceria com a União e com os Municípios;
III - parceria com associações e cooperativas autogestionárias para

a produção social de moradia.
Art. 6º - Os programas governamentais de habitação de interesse

social deverão estabelecer as condições e os meios para a sua
execução, de acordo com sua autonomia e competência, tendo em
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito
estadual e municipal.

Art. 7º - Os planos, programas e ações relativos à política de que
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trata esta lei submeter-se-ão à avaliação e ao monitoramento
periódicos, objetivando seu constante aperfeiçoamento.

Art. 8º - Na construção de habitação urbana ou rural com recursos
do Fundo Estadual de Habitação, utilizar-se-á, preferencialmente, a
energia solar na implantação de sistema para aquecimento.

Art. 9º - Os apartamentos localizados no andar térreo de edifício
residencial multifamiliar construído pelo Estado por meio de programa
habitacional serão, preferencialmente, destinados a pessoas idosas
ou portadoras de deficiência que lhes dificulte a locomoção, desde
que estejam regularmente inscritas e preencham as demais condições
estabelecidas no programa.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se aos mutuários que
comprovarem ter sob sua guarda pessoa nas condições descritas.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa idosa aquela
que tenha idade igual ou superior a sessenta anos.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Weliton Prado, Presidente e relator - Wander Borges - Ronaldo

Magalhães - Padre João.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.880/2007

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº
1.880/2007 estabelece normas gerais para a instituição de
loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização. A primeira concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre
o mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, II, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a disciplinar os loteamentos fechados

no Estado, tendo em vista que a matéria compõe o direito urbanístico
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e não se encontra regulamentada no âmbito federal.
Sabe-se que tramita no Congresso Federal proposição legislativa

que objetiva disciplinar a matéria. Entretanto, isto ocorre dentro de
uma revisão geral da Lei de Parcelamento de Solos, de forma que,
seja pela complexidade, seja pelos interesses envolvidos, não se
descarta a possibilidade de que permaneça por um longo período sob
a apreciação da Câmara dos Deputados e do Senado, como ocorreu,
por exemplo, com o Estatuto das Cidades.

Enquanto isto, o fenômeno da criação de loteamentos fechados se
alastra e não apenas pelas cidades grandes, mas também pelas
cidades de médio e de pequeno porte, e tais loteamentos não mais se
destinam às classes com alto poder aquisitivo.

“De acordo com o vice-presidente do Secovi-SP (Sindicato da
Habitação), Flávio Prando, os imóveis em condomínios fechados,
destinados à classe C, já são realidade no mercado brasileiro. Com
grande velocidade de venda - nos primeiros seis meses após o
lançamento, cerca de 26% das unidades já estão vendidas -, eles
representam 50% dos lançamentos imobiliários.” (Disponível em:
www.yahoo.com.br, “Imóveis: condomínios fechados já são realidade
para classe C”, acesso em 31/7/2008.)

Embora compreensíveis os apelos que levam as pessoas a procurar
os condomínios fechados para morar ou passar os finais de semana,
não se pode deixar de reconhecer que esse modelo de organização
das cidades representa uma fragmentação do tecido urbano,
intensificando os processos de segregação socioespacial.

Tendo em vista a seriedade do problema e a urgência da tomada de
medidas legislativas adequadas, esta Comissão promoveu audiência
pública no dia 14/4/2008, com a presença de especialistas na área. O
Sr. Damião Campos Guimarães, representando o Instituto de
Desenvolvimento Municipal, examinou a proposição sob a perspectiva
ambiental. Em relação ao projeto em tela, observou que “é necessário
ajustá-lo, tendo em vista, principalmente, a Lei Federal nº 11.445, de
janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico”.

O Sr. Jader Nassif Gonçalves abordou o problema como
representante da Câmara do Mercado Imobiliário. Afirmou que a
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questão não é loteamentos fechados versus loteamentos abertos, mas
entre aqueles que respeitam as leis urbanísticas e ambientais e os
que não as respeitam. Sustentou que o ente federativo adequado para
disciplinar a matéria é o Município, em virtudes das peculiaridades
locais, questão que foi devidamente abordada no parecer da
Comissão da Constituição e Justiça.

O Sr. José Carlos Manneta, Vice-Presidente do Sindicato do
Mercado Imobiliário - Secovi-MG -, trouxe uma importante contribuição
ao apresentar os dois lados do problema. Inicialmente, demonstrou a
importância dos loteamentos fechados, notadamente para a
preservação ambiental. Depois, chamou a atenção para a demanda
das classes baixas por lotes, para as quais o mercado não oferece
espaço para moradia. Sugeriu, ao final, a revisão do dispositivo que se
refere ao declive, apontando a existência de legislação específica.

A Sra. Jurema Marteleto Rugani compareceu representando o
Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais. Ressaltou que, em grande
parte, os problemas urbanísticos decorrem do desrespeito à legislação
existente, e não à grave deficiência das normas em vigor. Isto
associado a uma “notória dicotomia - a grande agilidade das
incorporadoras, das construtoras e das imobiliárias em contraponto à
falta de agilidade total e completa do Estado -, que possibilitou uma
ação de descumprimento quase total das regras mínimas
estabelecidas em lei, vigentes há quase 40 anos, sobre o processo de
partição, de loteamento, de parcelamento do solo”.

A expositora chamou a atenção para o fato de que, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, “as regiões alimentadoras de
aqüíferos estão todas sendo muito disputadas pelos grandes
conglomerados imobiliários, com o objetivo de promover
parcelamentos fechados”. Em face deste argumento, parece evidente
que o problema não pode ser encarado como restrito ao interesse
local, sobretudo nas regiões metropolitanas.

A Sra. Maria Valeska Duarte Drummond compareceu representando
a Fundação João Pinheiro. Complementando a exposição anterior, a
convidada salientou que os problemas das cidades não decorrem
apenas da falta de planejamento, mas de planejamentos equivocados.
Neste ponto, vale lembrar que já havia ocupação irregular por ocasião
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da inauguração de Belo Horizonte, uma cidade que incorporou o que
havia de mais avançado, à época, em termos de planejamento
urbano, mas não previu espaço para aqueles que trabalharam na sua
construção.

A convidada observou que os moradores dos condomínios utilizam
os demais recursos das cidades, como as ruas do Centro e dos
bairros, mas não compartilham o espaço público diante de sua
residência. Com este argumento, aponta a necessidade de
estabelecer contrapartidas mais justas, de forma que todos possam
usufruir da cidade em melhores condições.

Por fim, registre-se a contribuição do Sr. José Abílio Belo Pereira,
que compareceu à audiência pública representando o Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais - Crea-MG.
Observou que os condomínios fechados não se restringem às classes
altas, pois há diversos empreendimentos desse formato para as
classes médias e baixas. O convidado fez coro com os colegas que
acusaram o Estado de afastar-se da função de desenvolvimento
urbano, deixando-a a cargo dos empreendedores:

“À medida que o poder público, que cuida dos interesses coletivos,
foi se afastando dos processos de planejamento, a iniciativa privada
foi ocupando os espaços. Então os parceladores e os
empreendedores imobiliários tornaram-se elementos fundamentais na
expansão e na conformação dos tecidos urbanos. São eles que, na
verdade, detiveram e detêm o processo de construção da cidade,
porque o poder público manteve-se absolutamente à parte do
processo”.

Após refletir sobre o assunto, levando em consideração
notadamente as colocações dos mencionados convidados,
identificamos algumas medidas que visam ao aperfeiçoamento da
proposição em tela.

Sugerimos, inicialmente, a supressão da regra que coloca restrições
a áreas de declive, acatando a sugestão do Sr. José Carlos Manneta.

Outro aspecto se refere à exigência de que a permissão de uso seja
onerosa, o que representa a possibilidade de arrecadação para o
Município e, por conseguinte, a ampliação de sua capacidade de
desenvolvimento de políticas urbanas.
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Por fim, parece-nos que, nas regiões metropolitanas, se deve exigir
que o loteamento fechado esteja de acordo com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Metropolitano e seja aprovado pelo órgão estadual,
conforme a exigência da Lei Federal nº 6.766, de 1979.

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

nº 1.880/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e
2, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se a alínea “e” do inciso II do art. 4º.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º - Observadas as disposições desta lei, admite-se a

aprovação de loteamentos fechados, desde que:
I - lei municipal autorize a expedição de licença para esse tipo de

empreendimento e a outorga de instrumento de permissão do direito
de uso das áreas internas do loteamento;

II - a permissão de uso referida no inciso I seja outorgada de forma
onerosa;

III - a existência de associação de proprietários ou adquirentes de
lotes seja legalmente constituída;

IV - o empreendimento seja adequado ao Plano Diretor municipal;
V - o empreendimento nas regiões metropolitanas:
a) seja adequado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
b) seja aprovado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e

Planejamento Urbano - Sedru.
Parágrafo único - Caberá a lei municipal definir as responsabilidades

dos condôminos, de suas associações ou do empreendedor no que
tange à manutenção do sistema viário, das áreas destinadas ao uso
comum e da infra-estrutura complementar interna dos condomínios
urbanísticos”.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre

João - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.432/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto em epígrafe

altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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 visa a alterar os limites para a classificação do

microprodutor e do produtor rural de pequeno porte. Argumenta o
autor do projeto que as modificações propostas têm como objetivo
aperfeiçoar a legislação tributária, especialmente a definição dos
critérios para isenção tributária e do percentual do imposto a ser
recolhido.

O limite para enquadramento do microprodutor rural, estabelecido
pela Lei nº 6.763, de 1975, é o de receita bruta anual igual ou inferior
a 93.062 Ufemgs. O valor da Ufemg no exercício de 2008 é de
R$1,8122, e o limite para enquadramento do microprodutor é a receita
bruta anual de R$168.646,96.

Já o produtor rural de pequeno porte corresponde à faixa entre
93.062 e 195.920 Ufemgs, cujo limite máximo eqüivale a
R$355.046,22 de receita bruta anual.

A proposição em exame pretende ampliar esses limites,
estabelecendo 136.000 Ufemgs para o microprodutor rural e 272.000
Ufemgs para o produtor rural de pequeno porte.

Outra alteração proposta é a ampliação, para 75.000 Ufemgs, do
limite de isenção do ICMS para os microprodutores rurais, que
atualmente é a receita bruta anual igual ou inferior a 48.890 Ufemgs.
Para os microprodutores rurais cuja receita bruta anual seja superior a
75.000 Ufemgs, o valor do imposto a recolher será reduzido para 20%
do saldo devedor.

O projeto propõe a alteração da forma de cálculo do imposto para os
produtores rurais de leite e derivados com receita bruta anual igual ou



863

inferior a 195.920 Ufemgs, que atualmente podem optar pela
apuração do imposto pelo sistema normal de débito e crédito, com
redução para 5% do valor a recolher, no caso de receita bruta anual
igual ou inferior a 48.980 Ufemgs; para 10%, no caso de receita bruta
anual entre 48.980 e 93.062 Ufemgs; e para 20%, no caso de receita
bruta anual entre 93.062 e 195.920 Ufemgs.

A forma proposta pelo projeto leva em conta a produção de até
657.000 litros anuais de leite em estado natural, reduzindo-se o
imposto a recolher para 5%, no caso da produção de até 182.500
litros anuais; para 10%, entre 182.500 e 328.500 litros anuais, e para
20%, entre 328.500 e 657.000 litros anuais.

Segundo pesquisa realizada pela Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz - Esalq -, da Universidade de São Paulo - Usp -, o
valor médio do litro de leite pago ao produtor em Minas Gerais, em
junho de 2008, foi de R$0,7794.

Assim, a carga tributária para os produtores rurais de leite,
considerando-se o valor da Ufemg para 2008 e o preço médio do leite
em junho de 2008, será modificada conforme o seguinte quadro:

* - A tabela que se refere ao parágrafo acima foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 29.8.2008.

No caso da redução para 5% do saldo devedor do imposto a
recolher, a mudança proposta para a tributação do leite representa
uma ampliação de 60,25% no atual limite; no caso da redução para
10%, o aumento é de 51,82%; e, no da redução para 20%, é de
44,23%.

A Comissão de Constituição e Justiça descartou a existência de
óbices de natureza legal em face do disposto no art. 14 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2002, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal, por entender que a ampliação do benefício
com a ocorrência de renúncia de receita, prevista pelo projeto, será
convertida em incentivo para a ampliação das atividades
desenvolvidas por aquele segmento do mercado, com resultados
positivos para o caixa do Estado.

A maior parte da produção rural é vendida para outros contribuintes,
que têm seu regime de tributação diferente daquele do produtor rural,
sendo a maioria sujeita ao regime de apuração de débito e crédito.
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Assim, o produto adquirido com imposto reduzido ou isento tem um
crédito de ICMS reduzido ou não tem crédito. Ao se fazer a apuração
do ICMS na etapa seguinte da comercialização, o Estado recupera o
imposto referente ao produto desonerado na operação anterior. O
benefício que o projeto amplia não gera perda de receita, apenas adia
para as etapas posteriores a tributação. Geralmente a capacidade
contributiva dos atacadistas, distribuidores, exportadores ou industriais
é muito maior, além de haver uma possibilidade maior de controle e
fiscalização por parte do Estado, pelo fato de o número desses
contribuintes ser muito menor que o dos produtores rurais.

Outro ponto que devemos considerar é que o setor primário, no
Brasil, sofre uma concorrência desleal no mercado globalizado.
Nossos produtos são tributados e não têm subsídios, enquanto na
Comunidade Européia e nos Estados Unidos há uma proteção do
setor, com isenção de impostos e subsídios significativos. Assim, ao
deslocarmos parte dessa tributação para os setores comercial e
industrial, estaremos fazendo justiça tributária e dando maior
competitividade ao setor agropecuário de Minas Gerais.

Com relação aos produtores de leite, vale lembrar que Minas Gerais
é o maior produtor do Brasil, sendo responsável por 28,1% de toda a
produção nacional. O Estado tem adotado medidas de proteção de
nossa economia que têm beneficiado diversos setores, principalmente
o industrial, por meio de regimes especiais de tributação. Pela
importância do setor agropecuário, que tem reflexos na geração de
emprego e renda nas diversas regiões do Estado, devemos lembrar
que, além do benefício social que o incentivo ao setor traz, há também
um incremento significativo na arrecadação de ICMS gerado pelo
próprio aquecimento da economia. O poder aquisitivo das pessoas
que trabalham no setor é aumentado e, conseqüentemente, outros
produtos tributados são consumidos.

Assim, podemos concluir que o projeto tem uma relação custo-
benefício positiva e que deve prosperar nesta Casa.

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

Projeto de Lei nº 2.432/2008.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
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Zé Maia, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa
- Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 342/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 342/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora
de deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida a espaço
público no Estado, foi aprovado no 2° turno, na for ma 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° 342/2007
Estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de

deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso
público no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O planejamento e a urbanização de vias pú blicas, parques,

praças e demais espaços de uso público no Estado serão executados
de forma a possibilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou
com dificuldade de locomoção.

Art. 2° - O banheiro para uso público localizado em  paradas de
ônibus intermunicipais e interestaduais, parques, praças e nos demais
espaços de uso público no Estado será de fácil acesso para pessoa
portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção e disporá
de sanitários e lavatórios adaptados.

Art. 3° - Os telefones públicos serão instalados em  local de fácil
acesso e adaptados, na forma do regulamento e de acordo com as
normas  estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT -, ao uso pela pessoa portadora de deficiência ou
com dificuldade de locomoção.

Parágrafo único - Os telefones públicos sem cabine terão sapata
elevada, de forma a proteger a pessoa com deficiência visual, e
extensão do cordão do monofone adequada ao uso por cadeirante.
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Art. 4° - Em área de estacionamento de veículos loc alizada em via
ou espaço público, serão reservadas vagas próximas aos acessos de
circulação de pedestre, devidamente sinalizadas, para veículo que
transporte pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de
locomoção.

Art. 5° - Nos espetáculos, conferências e festas po pulares realizados
em praças, parques e nos demais espaços de uso público, será
reservado espaço para pessoas portadoras de deficiência ou com
dificuldade de locomoção.

Art. 6° - As empresas concessionárias de serviço de  telefonia terão
prazo de quatro anos contados da data de publicação desta lei para
adaptar os telefones públicos instalados no Estado conforme o
disposto no art. 3°.

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 429/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 429/2007, de autoria do Deputad o Leonardo

Moreira, que disciplina o funcionamento de estabelecimentos
comerciais de desmonte de veículos automotores 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° 429/2007
Dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no Estado e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O desmonte de veículos automotores de via  terrestre e a
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comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas serão
efetuados por pessoa jurídica credenciada pelo órgão executivo
estadual de trânsito de que trata o art. 5° da Lei federal n° 9.503, de
23 de setembro de 1997.

Art. 2° - O credenciamento da pessoa jurídica a que  se refere o art.
1° será realizado a requerimento do interessado med iante
procedimento administrativo no qual se verificarão a idoneidade e as
condições operacionais do requerente.

§ 1° - O requerimento a que se refere o “caput” ser á instruído com
os seguintes documentos:

I - cópia autenticada do contrato social do estabelecimento comercial
ou outro ato de constituição da sociedade ou empresa;

II - cópia autenticada do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ -;

III - cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;
IV - prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde

está instalada a empresa;
V - cópia das certidões negativas do Instituto Nacional de Seguro

Social - INSS -  e  do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS -;

VI - cópia da certidão negativa da Justiça Federal relativa a ações
criminais, execuções fiscais e ações em que for interessada a União,
suas autarquias e fundações, referente à empresa e aos proprietários;

VII - cópia da certidão negativa da Receita Federal referente à
empresa e aos proprietários;

VIII - cópia da certidão negativa da Justiça Estadual relativa a ações
criminais, execuções fiscais e ações em que for interessado o Estado,
suas autarquias e fundações, referente à empresa e aos proprietários;

IX - cópia da certidão negativa da Receita Estadual referente à
empresa e aos proprietários;

X - relação de empregados e ajudantes, permanentes ou eventuais,
devidamente qualificados;

XI - cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF - e do documento de identidade dos
proprietários;

XII - cópia da certidão negativa das Justiças Eleitoral e Militar
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relativa aos proprietários;
XIII - termo de adesão às normas estabelecidas por esta lei, às

resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran - e às
portarias do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG.

§ 2° - No caso de alteração dos dados contidos nos documentos
relacionados no § 1°, a pessoa jurídica encaminhará  ao órgão
responsável pelo credenciamento comunicado escrito informando a
alteração, acompanhado de documentos comprobatórios, no prazo de
até uma semana após a sua ocorrência.

§ 3° - Do indeferimento do requerimento a que se re fere o “caput”
caberá recurso ao Chefe da Polícia Civil, no prazo de quinze dias
contados da data de sua publicação.

§ 4° - O credenciamento de que trata este artigo se rá renovado
anualmente.

Art. 3° - Somente será destinado a desmonte e comer cialização de
autopeças usadas ou recondicionadas o veículo automotor de via
terrestre alienado ou leiloado na condição de sucata.

§ 1° - A condição de sucata será atestada por laudo  emitido por
autoridade ou profissional competente, que classificará o veículo como
irrecuperável ou sinistrado com perda total.

§ 2° - Na documentação de veículo automotor emitida  pelo órgão
executivo de trânsito haverá registro específico para o veículo
salvado.

§ 3° - Para efeito desta lei, considera-se salvado o veículo objeto de
sinistro de média monta, conforme definido em ato normativo do órgão
de coordenação do sistema nacional de trânsito.

Art. 4° - O desmonte de veículo dependerá de autori zação prévia,
específica e individualizada emitida pelo órgão executivo a que se
refere o art. 1°.

§ 1° - A autorização a que se refere o “caput” se f ará a requerimento
do interessado.

§ 2° - A placa e a parte do chassi que contém o reg istro do código
VIN do veículo, conforme a NBR 6.066, de 1980, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, serão entregues pelo
interessado no protocolo do requerimento a que se refere o § 1°.

§ 3° - Instruirão o requerimento a que se refere o § 1°:



869

I - o documento comprobatório da baixa definitiva do veículo junto ao
órgão de trânsito competente;

II - a descrição do motivo da baixa a que se refere o inciso I;
III - a indicação dos seguintes dados do proprietário do veículo:
a) nome;
b) número de carteira de identidade emitida nos termos da Lei

federal n° 7.116, de 29 de agosto de 1983, ou de re gistro na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais;

c) número de inscrição no CPF ou no CNPJ;
IV - o comprovante de entrega dos bens citados no § 2°;
V - a certidão negativa de roubo ou furto do veículo;
VI - o laudo a que se refere o § 1° do art. 3°.
§ 4° - A autorização a que se refere o “caput” será  emitida no prazo

de até vinte dias úteis contados da data do protocolo do requerimento.
§ 5° - Esgotado o prazo estabelecido no § 4° o requ erimento será

arquivado, salvo se a autoridade administrativa requerer novo prazo,
de até vinte dias úteis, para a conclusão do procedimento, observado
o disposto no inciso X do art. 12.

§ 6° - A autorização para desmonte conterá as infor mações
constantes no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo -
CRLV.

Art. 5° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° gravará em baixo
relevo, nas autopeças usadas ou recondicionadas destinadas a
comercialização, o número do chassi do veículo do qual foram
retiradas.

Art. 6° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° realizará registro
de entrada e saída de veículos e autopeças destinados a desmonte ou
comercialização em livro que conterá:

I - a identificação do veículo, com os seguintes dados:
a) marca;
b) modelo;
c) tipo;
d) número do chassi;
e) cor;
f) número da placa;
g) número do Registro Nacional de Veículos Automotores -
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Renavam -;
h) nome do proprietário de origem;
i) número do documento de baixa junto ao órgão executivo de

trânsito;
II - a data de entrada do veículo no estabelecimento;
III - a identificação do proprietário e, quando houver, do vendedor;
IV - o registro das peças comercializáveis de cada veículo;
V - a identificação da saída das peças, contendo data e indicação do

veículo de origem;
VI - a identificação do comprador.
Art. 7° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1°, além das

obrigações constantes na legislação tributária e na Lei n° 11.817, de 6
de março de 1995, identificará nas notas fiscais que emitir, de forma
individualizada e específica, os bens envolvidos no negócio,
apontando os seguintes dados do veículo de origem:

I - marca;
II - modelo;
III - tipo;
IV - número do chassi;
V - cor;
VI - número da placa;
VII - nome do proprietário de origem.
§ 1° - É nula a nota fiscal emitida sem a observânc ia do disposto

neste artigo.
§ 2° - Em negócios envolvendo autopeças de um mesmo  veículo,

poder-se-á registrar na nota fiscal o grupo de autopeças com uma
única identificação do veículo.

§ 3° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° manterá em seu
estabelecimento, bem como em suas demais unidades, se houver,
cópia de seus documentos fiscais, inclusive as notas fiscais a que se
refere o art. 1° da Lei n° 11.817, de 1995.

Art. 8° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° enviará mensalmente
ao órgão executivo estadual de trânsito relatório contendo os dados
registrados no livro a que se refere o art. 6°.

§ 1° - Poder-se-á estabelecer sistema informatizado  de apoio para
cumprimento do disposto no “caput”.
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§ 2° - Implantado o sistema informatizado a que se refere o § 1°, a
pessoa jurídica credenciada o utilizará para a prestação das
informações previstas neste artigo.

Art. 9° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° é responsável
pela idoneidade das informações mencionadas nos arts. 2° a 8°.

Art. 10 - O órgão executivo estadual de trânsito a que se refere o art.
1°, após a implementação de sistema informatizado d estinado a
atender às exigências desta lei, divulgará mensalmente relação das
autorizações para desmonte concedidas, com identificação dos
veículos.

Art. 11 - Constitui fato impeditivo para a realização das atividades a
que se refere o art. 1° o inadimplemento, pela pess oa jurídica, de
obrigação derivada da legislação urbanística, sanitária ou de
segurança pública de qualquer dos entes federativos.

Art. 12 - São infrações administrativas:
I - a realização de desmonte ou a venda de autopeça usada ou

recondicionada por pessoa jurídica não credenciada, punível com a
interdição do estabelecimento;

II - a realização de desmonte ou a venda de autopeça usada ou
recondicionada sem autorização, punível com:

a) apreensão;
b) multa de 500 (quinhentas) a 1.500 (mil e quinhentas) Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, por veículo;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
III - a comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas sem

gravação do número do chassi, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até noventa dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
IV - a manutenção no estabelecimento de peças sem gravação do

número do chassi, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até trinta dias;
V - a manutenção por mais de cinco dias no estabelecimento de
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veículo ou autopeça sem a autorização a que se refere o art. 4°,
punível com:

a) apreensão;
b) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até sessenta dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
VI - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, cópia dos documentos fiscais da pessoa jurídica, punível
com:

a) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por
autuação, e suspensão de funcionamento por quinze dias;

b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VII - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, livro de entrada e saída de veículos, punível com:
a) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por

autuação, e suspensão de funcionamento por quinze dias;
b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VIII - deixar de enviar, ou enviar com irregularidade, relatório mensal

ao órgão executivo estadual de trânsito, punível com:
a) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs, por autuação;
b) suspensão de credenciamento por até sessenta dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
IX - emitir autorização em desconformidade com o disposto no art.

4°, punível com multa de 800 (oitocentas) Ufemgs, p or autorização;
X - deixar, injustificadamente, de emitir autorização no prazo previsto

no art. 4°, punível com multa de 300 (trezentas) Uf emgs.
§ 1° - A aplicação das sanções a que se refere este  artigo será

graduada segundo a gravidade da infração e levará em consideração
a reincidência.

§ 2° - A gradação da sanção no caso do inciso V lev ará em
consideração a quantidade de dias do bem no estabelecimento.

§ 3° - O protocolo do requerimento a que se refere o § 1° do art. 4°
supre a falta da autorização no caso do inciso V, observado o prazo
disposto no § 4° do art. 4°.
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§ 4° - A aplicação de sanção nos casos dos incisos IX e X não
prejudica a imposição de sanções estatutárias ao agente público.

Art. 13 - Compete ao órgão executivo estadual de trânsito a que se
refere o art. 1° aplicar as sanções previstas no ar t. 12.

§ 1° - A aplicação da sanção será precedida de proc esso
administrativo.

§ 2° - Da decisão a que se refere o “caput” caberá recurso ao Chefe
da Polícia Civil, no prazo de quinze dias contados da data de sua
publicação.

§ 3° - O recurso a que se refere o § 2° será recebi do apenas no
efeito devolutivo.

§ 4° - O processo administrativo será extinto e arq uivado em caso de
propositura de ação judicial com o mesmo objeto.

Art. 14 - Sem prejuízo de atribuições funcionais específicas de
outros agentes, compete à autoridade policial fiscalizar, autuar e,
sendo o caso, aplicar sanção administrativa em qualquer das
situações de descumprimento do disposto nesta lei.

Art. 15 - No credenciamento previsto no art. 2°, be m como em sua
renovação anual, será devida a taxa a que se refere o inciso I do art.
113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 16 - Os valores apurados por meio da arrecadação das taxas
previstas nesta lei serão aplicados obedecendo-se ao disposto no § 2°
do art. 113 da Lei n° 6.763, de 1975.

Art. 17 - Os valores apurados por meio da arrecadação de multas
aplicadas em razão das infrações previstas nesta lei reverterão ao
orçamento das Polícias Civil e Militar, em partes iguais.

Art. 18 - Os veículos automotores de via terrestre produzidos no
Estado conterão gravação do número do chassi em suas peças
principais, conforme dispuser o regulamento desta lei.

Art. 19 - As pessoas jurídicas que realizam operações de desmonte
deverão apresentar ao órgão estadual de trânsito, no prazo de até
sessenta dias contados da data de vigência desta lei, os livros de que
trata o art. 7° da Lei n° 11.817, de 1995, relativo s aos últimos cinco
anos, para fins de fiscalização.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita
o infrator às punições previstas no inciso VII do art. 12.
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Art. 20 - Fica revogada a Lei n° 14.080, de 5 de de zembro de 2001.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.598/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.598/2008, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 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 n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi  aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.598/2008
Ratifica o regime especial de tributação concedido ao setor de

fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na
construção civil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação

ao contribuinte do setor de fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na construção civil, nos termos do art. 225
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virt ude de benefício
fiscal concedido pelo Estado da Bahia por meio das Leis n°s 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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
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Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/8/2008, a seguinte

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

Carvalho Pimentel, ocorrido em 26/8/2008, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2008

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.317, DE 29 DE AGOSTO DE 2008

Ratifica o regime especial de tributação concedido ao setor de
fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na
construção civil.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação
ao contribuinte do setor de fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na construção civil, nos termos do art. 225
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virt ude de benefício
fiscal concedido pelo Estado da Bahia por meio das Leis n°s 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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 29 de agosto 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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2008
Presidência dos Deputados Ademir Lucas e Vanderlei Jangrossi

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.717
a 2.722/2008 - Requerimentos nºs 2.830 a 2.835/2008 - Requerimento
dos Deputados Almir Paraca e Carlin Moura - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Educação, de Saúde, de
Administração Pública e de Assuntos Municipais e do Deputado
Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
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Padre João, Domingos Sávio, Ivair Nogueira e Eros Biondini - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - 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 - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Padre João -
Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIO
Do Deputado Ruy Muniz, encaminhando relatório de atividades da

Associação Educativa do Brasil, bem como certidões negativas de
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débito da entidade expedidas por repartições públicas federais,
estaduais e municipais e outros documentos relativos às atividades da
associação.

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 2.717/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Nossa Senhora da Penha - Asmobap -, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

Moradores do Bairro Nossa Senhora da Penha - Asmobap -, com
sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora

da Penha - Asmobap -, localizada no Município de Governador
Valadares, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial,
que desenvolve ações sociais destinadas à comunidade, visando
contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.

Como disposto em seu Estatuto Social, a Asmobap realiza
atividades de levantamento das necessidades da população,
representando-a junto aos poderes constituídos e conscientizando-a
acerca das suas potencialidades, prestando, assim, serviço de
reconhecido interesse público.

Ademais, em regular funcionamento desde 18/3/90, a referida
entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus
ao título declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.718/2008
Declara  de  utilidade pública o Serviço de Assistência à

Comunidade-Sevac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Assistência

à Comunidade - Sevac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2008.
Zezé Perrella
Justificação: O Serviço de Assistência à Comunidade - Sevac -,

localizado nesta Capital, tem por objetivo prestar serviços à
comunidade carente, visando assegurar o bem-estar social por meio
da assistência à saúde, da educação, do trabalho, da cultura e dos
esportes.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade 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
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.719/2008
Declara Patrimônio Cultural do Estado o processo artesanal de

fabricação do doce pé-de-moleque produzido no Município de
Piranguinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o processo

artesanal de fabricação do pé-de-moleque produzido no Município de
Piranguinho.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis
para registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos
definidos no Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: O Município de Piranguinho, localizado no sul do

Estado, ostenta o título de capital brasileira do pé-de-moleque, uma
vez que apresenta uma fabricação diferenciada da iguaria. Segundo
registros orais, o doce de amendoim surgiu desde os primeiros
movimentos de formação do povoado, tendo recebido maior
visibilidade a partir da chegada do trilhos da estrada ferroviária, em
finais do século XIX. As expressões “pede ao moleque o doce” e
“pede moleque, não roube” são apontadas pela cultura popular como
as responsáveis pela nomenclatura dessa iguaria; dessa forma,
lendas, contos e diferentes versões permeiam o imaginário coletivo,
(re)criando importantes significados. Atualmente, a produção
piranguinhense envolve famílias que mantêm a tradição no fabrico do
doce, sendo este vendido para todo o Brasil, às margens da rodovia
(BR 369), nas famosas barracas coloridas. O objetivo da
apresentação de um projeto de lei com vistas a declarar o pé-de-
moleque fabricado em Piranguinho como patrimônio cultural do
Estado tem por objetivo valorizar o doce, que é um importante ícone
da cultura nacional.

Destaque-se que as únicas matérias-primas que entram na
composição do pé-de-moleque tradicional de Piranguinho são
rapadura e amendoim. O maquinário utilizado na produção do quitute
é muito simples, razão pela qual a fabricação é de fato artesanal.

Entendemos como extremamente relevante a declaração do pé-de-
moleque piranguinhense como patrimônio imaterial do Estado, haja
vista a simbologia, a história, qualidade e tradição da iguaria fabricada
no referido Município mineiro.

Mister lembrar que no ano de 2008 foi realizada a terceira festa
anual do maior pé-de-moleque do mundo, evento que certamente
consagra a importância do quitute na cultura local e nacional, bem
como divulga a qualidade da iguaria fabricada em Piranguinho,
quando vários produtores se unem para produzir o doce em
dimensões nunca antes vistas em outra localidade.

Contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação da referida
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proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.720/2008

Declara de utilidade pública a Associação  Urucaniense  de  Apoio
ao Idoso - Audai -, com sede no Município de Urucânia.

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

Urucaniense de Apoio ao Idoso - Audai -, com sede no Município de
Urucânia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 2/7/2006, tem por finalidade promover a assistência ao idoso, de
ambos os sexos, de preferência no âmbito do Município,
desenvolvendo atividades voltadas para a sua valorização, buscando
a sua plena integração familiar e comunitária.

Além de estimular, ainda, o estudo de temas ligados aos idosos,
procura a articulação com entidades, órgãos públicos e privados, com
a finalidade de captar recursos para o desenvolvimento de suas
atividades de educação, cultura, artes, esportes, lazer e saúde, além
da qualificação e da requalificação profissional dos idosos.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.721/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário e Solidário das Mulheres Rurais do Povoado de
Cachoeira do Livramento, com sede no Município de Abre-Campo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Desenvolvimento Comunitário e Solidário das Mulheres Rurais do
Povoado de Cachoeira do Livramento, com sede no Município de
Abre-Campo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2008.
Padre João
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário e

Solidário das Mulheres Rurais do Povoado de Cachoeira do
Livramento é entidade beneficente sem fins lucrativos, fundada em
17/8/2004. Tem por finalidade estimular o desenvolvimento e a defesa
das atividades econômicas, sociais e culturais, buscando a
organização mercadológica dos produtos e do artesanato rural
produzido pelos associados, bem como a organização de compra e
venda da produção em comum. Promove ainda a assistência técnica,
administrativa e de mercado através de convênios e a
agroindustrialização da produção.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.722/2008
Dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento solar de água

em prédio público no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna obrigatório, quando da construção ou reforma de

prédio público no Estado de Minas Gerais, a instalação de sistema de
aproveitamento de energia solar para aquecimento de pelo menos
40% (quarenta por cento) da água quente consumida na edificação.

Art. 2º - Os materiais e instalações utilizadas na implantação do
sistema deverão estar de acordo com a Norma Brasileira Registrada -
NBR -, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, e sua
eficiência comprovada por órgão técnico, credenciado pelo Instituto
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Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -
Inmetro.

Art. 3º - Todo edital de licitação, para obras de construção ou
reforma de prédio público, trará expressamente a obrigatoriedade da
instalação de sistema de aquecimento solar nas instalações de água
quente na edificação.

§ 1º - Fica isento o prédio público em que tecnicamente seja inviável
a instalação do sistema.

§ 2º - Esta condição deverá ser justificada por meio de estudo
elaborado por profissional habilitado, que demonstre a inviabilidade
técnica.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto em exame objetiva adoção, por parte da

administração pública, de medidas para incentivar o desenvolvimento
tecnológico de sistema de aproveitamento de energia solar para
aquecimento de água no Estado de Minas Gerais, visto que, no Brasil,
há condições muito favoráveis a essa iniciativa. Em levantamento
recente, constatou-se que o país recebe 2,2 mil horas de insolação,
suficiente para gerar 15 trilhões de megawatts.

Os modelos adotados para fonte de produção de energia - com o
emprego do petróleo e seus derivados, de hidrelétricas e mais
recentemente da energia termoelétrica - vêm demonstrando que
nenhum deles atende completamente às demandas. Além disso,
interferem no meio ambiente de forma mais ou menos intensa, já que,
para o caso da queima de combustíveis fósseis, há emissão de gases
que contribuem para a poluição e o aquecimento global. As
hidrelétricas também exercem amplo impacto sobre a fauna e a flora,
quando da construção e do alagamento dos reservatórios.

O aquecimento solar provém de fonte limpa e constante, abundante
em nosso País, além de ser vantajoso se comparado a qualquer outro,
tanto em relação ao meio ambiente como ao custo.

Países como os Estados Unidos e alguns europeus, com menor
incidência de luz solar, estão mais avançados do que nós. Na China -
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onde 80% do aquecimento de água é feito por energia solar -, a
cidade de Rizhao, com cerca de 3 milhões de habitantes, tem
aquecedores solares em 99% das casas. Lá até os sinais de trânsito
têm células fotovoltaicas.

Ao adotar como modelo o sistema de aquecimento de água por
energia solar, a administração pública assume atitude indutora que vai
certamente ajudar a generalizar o uso.

Conseqüentemente, as indústrias poderão, no futuro, reduzir seus
custos em razão da fabricação em série de produtos, o que
possibilitará o acesso ao sistema das classes sociais menos
favorecidas.

Pelos motivos acima expostos, conto com o apoio dos nobres pares
para aprovação deste projeto de lei, que irá contribuir, como
importante medida, na preservação do meio ambiente.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.764/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.830/2008, do Deputado Doutor Rinaldo e outros, em que

pleiteiam sejam solicitadas ao Presidente da Cemig Distribuição S.A.
providências com vistas à manutenção do serviço de recolhimento de
doações, por meio de débito na conta de energia elétrica de
voluntários, em favor de entidades filantrópicas. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 2.831/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências com vistas à
aquisição de aparelhos desfibriladores cardíacos automáticos, para
uso externo, a serem destinados ao Corpo de Bombeiros Militar. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 2.832/2008, da Deputada Rosângela Reis, em que pleiteia sejam
solicitadas à Ministra da Casa Civil providências com vistas a que seja
completada a duplicação da BR-381. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.833/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Estado de Minas” pela
veiculação de série de reportagens sobre o tema “Sangria da Saúde”.

Nº 2.834/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
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seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. André Luiz de Oliveira
Lima, Escrivão de Polícia, que reagiu a assalto a ônibus
intermunicipal, o que resultou na prisão dos assaltantes.

Nº 2.835/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que
participaram de operação que resultou em apreensão de drogas e na
prisão em flagrante de Alceu Pereira de Medeiros e Rodrigo Neves
Gomes.

Dos Deputados Almir Paraca e Carlin Moura em que solicitam seja
realizado fórum técnico sobre seguridade social, atendimento público
de saúde e política previdenciária do Estado. (- À Mesa da
Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Saúde, de Administração Pública e de Assuntos
Municipais e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas que nos acompanham nas galerias,
telespectadores da TV Assembléia, há pouco tempo fui entrevistado
por João Carlos Amaral e falei sobre o início das obras na BR-O40.
Na verdade, a Assembléia Legislativa teve um papel importante, uma
vez que realizamos audiências públicas e visitamos trecho dessa
rodovia. Acompanhamos de perto o sofrimento de alguns servidores
do DNIT - que talvez não ocupem cargos elevados -, bem como da
Polícia Federal. Assistimos ao sofrimento de muitas pessoas, inclusive
de algumas que trabalham no setor público. Como se sabe, muitas
sofrem porque perderam parentes; além de carros, enfim, de bens
materiais, sofrem pela perda da vida de seus familiares.

Finalmente, as obras se iniciaram. É verdade que o trecho
compreendido entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete ainda está
em processo de limpeza. O início das obras já está previsto. Não digo
que se trata de uma operação tapa-buraco porque, além da
duplicação de alguns trechos, o asfalto terá de ser refeito em outros. A
obra da Via do Minério, que era um compromisso da Vale, da CSN e
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do Sindiextra, já foi iniciada. Foi iniciado também um trecho de 3km,
que será feito pela Gerdau Açominas. Refiro-me ao trecho da BR-040
onde há uma curva muito perigosa, a famosa Curva do Sabão, que
também vai ser duplicado. Esperávamos por essas melhorias, e agora
essas obras estão sendo iniciadas.

Esta Casa participou desse processo. Apenas nesse trecho, serão
investidos cerca de R$10.000.000,00. Se considerarmos o asfalto
contínuo, teremos 10km. O Deputado João Leite foi conosco até o
trecho, ou seja, fizemos uma visita técnica. Ademais, participou da
audiência pública. Graças à luta, à manifestação popular, essas obras
estão sendo iniciadas.

São duas licitações distintas. Uma foi para colocar os redutores de
velocidade. Essa tem uma pendência, há uma empresa que perdeu e
recorreu. Isso, às vezes, atrasa em mais de um mês uma obra.

A administração pública tem um grande desafio. As licitações são
importantes. Lamentavelmente, em alguns lugares ainda tentam burlar
esse processo licitatório para beneficiar determinado segmento. Por
maiores que sejam o engenho e arte dessa política, demora, mas,
pelo menos, é também uma busca de transparência e abertura de
participação.

É desafiador porque, às vezes, a sociedade fica penalizada pelos
atrasos. Há ações que não permitem atraso. Esperamos que antes
das chuvas essas obras sejam concluídas. E, com a chegada das
chuvas, à nossa população será dada a segurança necessária
máxima para todos os que trafegam nesse importante trecho que liga
Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, mas que também se ramifica em
tantos Municípios mineiros, sobretudo em Paraopeba, Barbacena, Juiz
de Fora.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Padre João, estou
acompanhando a manifestação de V. Exa. Nesse trecho que
percorremos, junto com outros Deputados, vimos realmente como a
população, não apenas a de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas
também a brasileira estava sendo prejudicada e colocada em risco.

V. Exa. está acompanhando as obras. Quero solicitar informações
sobre aquela via interna das empresas que retirará os caminhões que
fazem o transporte de minério para o porto seco da BR-040, já que as
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empresas vem utilizando uma via pública, a BR-040, para transporte
do seu produto para embarque para exportação. Esses caminhões
têm sido um risco permanente para a nossa população, especialmente
aqueles que deixam cair na via as pelotas, que têm ocasionado
graves conseqüências e acidentes na via. V. Exa. pode dar essas
informações a nós e ao povo de Minas Gerais?

Parabenizo V. Exa. Até que enfim, temos lá essa operação
importante que trará mais segurança para nossa população que utiliza
esse trecho da BR-040 de Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete.
Obrigado a V. Exa. por me permitir esta manifestação.

O Deputado Padre João - Eu é que agradeço a V. Exa. Essas obras
que chamamos de Via do Minério já se iniciaram. Há muitas máquinas
trabalhando, abrindo essa nova estrada. O tráfego de carretas é muito
intenso. No planejamento de todas essas empresas, esse tráfego
dobrará porque estão com novos projetos de expansão; tanto a Vale
quanto a CSN, assim como a Gerdau, assim como as novas
empresas que se instalarão em Jeceaba.

No mês passado, a licença ambiental foi concedida, o que permitiu o
início das obras. Assim como o outro trecho que não foi tão discutido,
a Gerdau também duplicará a Curva do Sabão. É um outro trecho de
mais 3km, além daquele previsto pela Vale e pela CSN. Isso trará
mais segurança para o nosso povo. Esperamos a conclusão das
obras antes das chuvas. Obrigado.

Outro assunto que trago é que participei, no domingo atrasado, da
Romaria da Terra e das Águas, com o tema “Terra e água, clamor de
vida”. Lutar pela terra e pela água é preservar a vida.

Dessa romaria, que aconteceu no Vale do Aço, encerrando-se em
Belo Oriente, nasceu uma carta, que gostaria de ler na íntegra, para
não trair o pensamento, muito menos a luta de milhares de pessoas
que participaram do encontro, do qual participei em todo o percurso. (-
Lê:)

“Nós, romeiros e romeiras, celebrando na BR-381, Praça José
Ramalho, Cachoeira Escura, Distrito de Belo Oriente, Vale do Aço, a
12ª Romaria das Águas e da Terra do Estado de Minas Gerais,
ecoamos o choro dos rios, dos riachos, da Cachoeira Escura e das
nascentes da bacia do Rio Doce. Oh, minas das Minas Gerais! Olhos
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d’água aqui secaram. Riacho não corre mais. São lágrimas da mãe
terra com saudade da bela mata atlântica que se juntam ao lamento
dos lavradores sem terra, posseiros, quilombolas, ribeirinhos,
pescadores, assalariados, indígenas atingidos pelas barragens,
minerações e monoculturas de eucalipto.

Anunciamos nosso projeto de vida num grande mutirão por um
Brasil popular e democrático. A humanidade vive uma das maiores
encruzilhadas da história. Das duas, uma: ou nos salvamos todos ou
pereceremos todos. Desta vez, não haverá uma arca de Noé para um
casal de cada espécie.

Com o avanço do capitalismo no planeta, a classe dominante tende
a controlar todas as dimensões da vida humana e da natureza,
oprimindo homens e mulheres, destruindo a natureza de forma nunca
vista na história da humanidade. O modelo de desenvolvimento
industrial e do agronegócio é insustentável e injusto, destrói a terra
atingindo os seus limites ecológicos, colocando em risco toda a
humanidade e a vida de todos os seres. As mudanças climáticas, a
atual crise alimentar e energética são conseqüências desse modelo
que sempre enriquece uma minoria à custa da maioria do povo.

Governos coniventes com os interesses dos grandes fortalece esse
modelo tirando os direitos conquistados na Constituição, reforçando o
latifúndio em detrimento da agricultura familiar e da reforma agrária.
Em Minas, grandes empresas, com o apoio de governos, avançam de
forma incontrolável na destruição da natureza e dos povos.
Reafirmamos: nosso compromisso com a luta pela terra, por uma
reforma agrária verdadeira, pela regularização dos territórios das
populações tradicionais; o fortalecimento de um projeto que beneficie
a minoria, quase escravizando a maioria; o fortalecimento de um
projeto agroecológico camponês, a luta contra o agronegócio e as
transacionais; a defesa da água como patrimônio da humanidade e
direito humano, reforçando a luta contra a privatização e a poluição
das águas, contra o avanço dos grandes projetos de barragens nos
Rios Madeira, Urucuia, Paracatu, Velhas, Doce, Piranga, Peixe e
outros, de mineração, da irrigação que desperdiça água, a
transposição do São Francisco; nosso compromisso em fortalecer as
alternativas ao atual modelo energético e apoiar as iniciativas de
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revitalização popular das nossas terras e águas; intensificar a
Campanha pelo Limite Máximo da Propriedade da Terra. As terras e
águas de Minas, espaço sagrado, morada dos povos, renova nossa
energia e nosso compromisso em defesa da vida. Queremos vida para
toda a biodiversidade e para as gerações futuras. A terra e a água
devem cumprir sua função social, alimentar a vida, não os lucros.

Proclamamos, com indignação e com esperança, que é possível,
necessário e urgente acabar com todo tipo de concentração, de
monocultura, de privatização da terra e da água. A justiça para o povo
do campo só se fará com a reforma agrária e agrícola. Um outro
mundo é possível e necessário. Amém, ‘axé’, ‘awere’, aleluia, uai!

Salve o Rio Doce, salve os nossos rios, os olhos d’água, as
nascentes, os riachos, as cachoeiras, os córregos. Salve o povo de
Deus que se põe a caminhar. Romeiros e romeiras da 12ª Romaria
das Águas e da Terra.” É este o nosso manifesto, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, pessoas que nos acompanham na Casa do povo mineiro,
telespectadores da TV Assembléia. Inicialmente, gostaria de fazer
referência a alguns projetos de minha iniciativa que estão tramitando
nesta Casa. A minha preocupação é com algumas matérias que
afetam o nosso povo. A primeira delas afeta, de maneira muito direta,
o produtor rural, mas com repercussão em toda Minas Gerais. Refiro-
me ao produtor de leite.

Minas Gerais é o maior produtor de leite da Federação. O leite é
importante para quem o produz e é um alimento essencial à vida de
todos nós. Não só o leite, mas também todos os seus derivados. O
produtor de leite vem sofrendo de forma acintosa, ao longo de
décadas e décadas, o que é inadmissível nos dias atuais, em que a
sociedade busca organizar-se para garantir direitos, para que o ser
humano, o trabalhador, seja respeitado. Isso porque o trabalhador que
lida numa atividade como essa continua sendo desrespeitado, de
forma fragorosa e acintosa.

O preço do leite oscila muito, sempre prejudicando o produtor de
leite, o trabalhador. Na sua grande maioria, os produtores de leite são
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operários que se levantam de madrugada, junto com seus familiares,
e assumem a sua atividade até o início da noite, numa jornada de 12,
14 horas de trabalho, às vezes até mais que isso. É uma coisa
desumana. O produtor de leite, com freqüência, é aviltado, agredido
pelo mercado, impiedosamente.

Imagine você que está nos ouvindo e assistindo do seu trabalho,
você que recebe um salário e organiza a sua vida, as suas despesas,
com base na expectativa de sua renda; se alguém lhe dissesse, no
final do mês, que o seu salário iria ser pago pela metade, o que você
acharia disso? Pior: e se esse alguém lhe dissesse, no mês seguinte,
que você não iria receber nada, que ficaria no vermelho? Estou-me
referindo a um produtor que procura ser um empresário do negócio de
leite, mas a verdade é que ele é um trabalhador de uma pequena
atividade que, quando vista na sua amplitude, isto é, quando é vista
no contexto de Minas Gerais, envolve milhões de pessoas. São
milhões de pessoas que têm um custo de produção fixo e que são
levados pelos cartéis, pelas grandes multinacionais, que decidem, por
exemplo, reduzir o preço do produto. Do outro lado está o produtor de
leite, que não tem como reduzir o seu custo, a ração que compra para
o gado. O pior é que ele não pode parar a sua atividade nem falar à
empresa que não vai vender para ela caso reduza o preço, porque o
produto é perecível.

Ele gasta anos da sua vida para organizar sua atividade, preparar
sua pastagem, formar seu rebanho, e não pode falar a uma vaca
leiteira que amanhã ela não vai dar leite porque vai parar a produção,
nem falar que ela não vai comer amanhã. Essa atividade não pode ser
interrompida, o produto não pode ser guardado enquanto espera o
mercado responder de maneira mais justa. É preciso haver um
mínimo de regulação do governo, pelo menos evitando o cartel,
atitude criminosa das grandes empresas e multinacionais, que se
reúnem tomando uísque de 12 anos e decidem dizer que estão com
muito leite em estoque e que o preço no próximo mês será reduzido
em R$0,10 o litro. Fazem isso de maneira autoritária, sem levar em
conta que o custo de produção não caiu. E o duro é que isso não
chega ao consumidor, pois ele não vê o preço do leite e seus
derivados cair na mesma proporção, pelo contrário.
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Então, do que precisamos é de uma fiscalização mais dura contra
essa atitude criminosa. No passado, quando ainda não era Deputado,
a Assembléia instalou uma CPI que produziu bons resultados, da qual
participei como produtor rural, denunciando isso. Se não houver
respeito dos compradores de leite, dos cartéis e das grandes
indústrias, não haverá solução. A pequena indústria vai de acordo
com o mercado. Em Minas Gerais há uma prática de grandes
indústrias de comprarem o leite para levarem para São Paulo, e a
maioria nem se preocupa em instalar-se aqui. Agora, com o governo
Aécio Neves, começa uma política de estímulo da instalação da
indústria no Estado, gerando impostos e empregos aqui. Mas a
maioria está preocupada apenas em comprar esse leite e levar para
fora. E são justamente eles que se articulam para fazer esse cartel
vergonhoso e criminoso.

O projeto de lei de minha autoria que está tramitando não tem o
poder de acabar com esse cartel, somente o Cade, que cuida dessa
matéria no âmbito nacional. Cabe a nós denunciar e exigir ação do
governo federal, pois isso ocorre no Brasil inteiro. O que podemos
fazer é tentar melhorar para o produtor a questão do ICMS, pois se
trata de lei estadual. O Projeto de Lei nº 2.432, de minha autoria, já
aprovado nas Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira com
a redação original, o qual espero que venha a Plenário rapidamente
para que possamos aprovar uma atualização, vai garantir não apenas
que possamos corrigir o valor do crédito de ICMS que está congelado,
mas também que este passe a ser corrigido automaticamente todo
mês. Isso beneficia o pequeno produtor, as indústrias e as
cooperativas de laticínios mineiros, que podem valer-se desse crédito
para diminuir o custo de produção e pagar melhor ao produtor, pois o
custo de processamento e industrialização do leite é alto. Se diminuir
o imposto, a remuneração do produtor poderá ser melhor. Esse é o
meu objetivo.

Também envolvendo o produtor rural, mas pensando mais no meio
ambiente, apresentei um projeto de lei que trata da regulamentação
das margens dos lagos artificiais, das represas, como as de Furnas,
Três Marias e tantas outras em Minas, caixa-d’água do País, para
produção de energia elétrica. São centenas de quilômetros de
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margens de represa, que são terras agricultáveis. E um aspecto é
curioso: a terra melhor foi inundada, porque é a mais baixa. A
natureza cuida generosamente de todos nós, mas tem suas
características naturais, e a parte mais alta é mais seca. Essa terra
precisa ser processada em economia de escala. A legislação vigente
não diferencia a área de preservação permanente da margem de um
córrego ou rio da margem de uma represa artificial, que são coisas
diferentes.

A margem de um córrego ou de um rio tem de ter uma área maior de
preservação porque ali está a nascente da água ou, no caso do rio, o
risco da erosão - e aí a mata ciliar é necessária para a preservação.
Para a represa artificial, não há uma definição específica. Com isso,
tem havido prejuízos para os dois lados: para o meio ambiente,
porque, sem um tratamento específico, alguns vão praticamente até
dentro do lago, invadem o lago, o que não é bom, pois com isso se
pode assorear o lago; por outro lado, o produtor se prejudica com a
atitude do IEF de querer que ele se afaste 100m da máxima cheia. No
Lago de Furnas, por exemplo, a máxima cheia raramente tem
ocorrido. Por causa da estação das secas ou pela escassez das
chuvas, o lago abaixa, e em alguns lugares chega a se afastar 1km do
limite da máxima cheia. Mas, normalmente, é comum que sejam 100m
ou 200m; 30m ou 40m são a rotina, em toda a margem do Lago de
Furnas, para a distância da água do que é chamado limite da máxima
cheia. Ora, o IEF exige que se respeite o limite da máxima cheia mais
100m. Em alguns lugares, como em penínsulas, se contarmos 200m -
com 100m de um lado e 100m de outro -, toda a área fica proibida de
ter qualquer atividade, de pastagem, de agricultura, etc. Isso equivale
a dizer que se inviabiliza a propriedade, sem que tenha sido
desapropriada. Obviamente, como isso não era considerado, o
produtor plantou ali café, pastagem, etc., e vem utilizando a área.
Agora, está sendo multado, e em valores impagáveis. Portanto, é
preciso regulamentar essa situação.

Discutimos com a área ambiental e com os produtores rurais,
fazendo o que o legislador, em meu entendimento, deve fazer, que é
refletir o sentimento da sociedade e produzir boas leis, que melhorem
a qualidade de vida de todos e que evitem conflito entre pessoas. A lei
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deve ser um instrumento de promoção humana e de pacificação; não
pode estimular o conflito ou, muito menos, estabelecer nenhum
processo de destruição. Então, apresentei um projeto de lei em que se
estabelece um limite de 30m a partir da máxima cheia como
preservação. Isso é o suficiente para uma curva de nível e para evitar-
se o assoreamento, sem a atitude absurda de tornar improdutiva a
propriedade, de impedir o produtor de trabalhar, que é o que se faz
com a exigência de 100m a partir da máxima cheia para um lago
artificial em uma região de cerrado. Imaginem a região de Morada
Nova de Minas ou a região em que está Três Marias: há uma área -
muito plana, por sinal - em que, com a baixa da água, centenas de
metros ficam abaixo da máxima cheia e que já não podem ser
utilizados, e ainda se exige o afastamento de mais 100m. A situação
fica inviável para o produtor. Por isso a sugestão é que sejam 30m. O
próprio Igam, instituto das águas de Minas Gerais, disse em nota
técnica que o meu projeto é bom, é ideal, é justo; que preserva o meio
ambiente e ao produtor rural dá condição de trabalhar, de utilizar a
sua terra para produzir, para gerar emprego, e de parar de ser
multado.

Esse projeto foi aprovado na Comissão de Justiça e está há mais de
um mês na Comissão de Meio Ambiente, onde estive pessoalmente
nesta semana, e que propôs, na pessoa do relator, Deputado Almir
Paraca, a realização de uma audiência pública. Assim, vamos
convidar os produtores rurais e as lideranças ambientais para virem
aqui discutir isso abertamente. Mas vamos votar o projeto; não
podemos seguir o caminho do Congresso Nacional, que não vota,
deixando ir tudo para o Supremo - agora, no Brasil, é o Supremo que
legisla. Em Minas Gerais, não podemos deixar as decisões irem todas
parar na Justiça, por inoperância da Casa Legislativa, como vem
ocorrendo nas questões ambientais. Então, temos de trabalhar para
regulamentar a questão ambiental de maneira justa, de forma que o
produtor possa trabalhar dignamente, preservando o meio ambiente. É
preciso acabar com essa quantidade de conflitos, tendo todos de ir
parar na Justiça.

Ainda sobre o meio ambiente, propus a realização de uma audiência
pública em nossa querida cidade de Passa-Tempo, para discutirmos
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um meio de recuperarmos e preservarmos a Lagoa Grande, um lago
natural que existe na divisa dos Municípios de Passa-Tempo, Oliveira
e Carmópolis.

Segundo os mais vividos, esse lago natural chegou a ter dimensões
de dezenas de hectares de terra, que seriam dezenas de hectares de
lâmina d’água. Era um lago com uma dimensão muito grande, muito
bonito e muito amplo. Segundo os que conhecem o local, hoje não
deve chegar a 30.000m², 50.000m² de lâmina d’água, tendo o seu
tamanho sido reduzido talvez em quatro, cinco vezes, por problemas
ambientais, de assoreamento e alguns descuidos. Então, faremos
audiência pública para ajudar as pessoas que estão na margem, que
são sensatas e querem preservar esse patrimônio da natureza e da
humanidade, a encontrar meios para que essa preservação seja feita.

Sr. Presidente, encerro deixando um alerta e, ao mesmo tempo,
mais uma vez um apelo - não simplesmente uma crítica - ao governo
federal. O governo do Presidente Lula não pode fazer isso com o povo
mineiro. Refiro-me à BR-040, ligando Belo Horizonte ao Rio. Vou com
freqüência a São João del-Rei e, ontem mesmo, à noite, voltando de
lá, vi-me em situação de alto risco. Pelo menos por duas vezes senti a
vida por um fio, com carretas entrando na contramão para desviar-se
de buracos e vindo em cima dos veículos que trafegavam em sentido
contrário. Fui vítima dessa situação, mas já falei sobre isso aqui outras
vezes. Como qualquer outro ser humano, preocupa-me a preservação
de minha vida.

É assustador vermos a situação da rodovia que liga Belo Horizonte
ao Rio. Está lá o chamado Viaduto das Almas em obras. Aliás, seu
orçamento parece que já duplicou, e a obra não está nem na metade,
mas não há nenhum ser humano trabalhando na rodovia para
recuperá-la - pelo menos daqui até o trevo que vai a São João del-Rei.
Sei que até Barbacena está uma calamidade, um caos, com vidas
sendo tiradas. Todo dia falamos isso.

Portanto, Sr. Presidente, é um alerta ao governo federal e ao DNIT:
a BR-040 está em situação de calamidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.



895

Deputados, o que me traz à tribuna hoje são os resultados das
Olimpíadas. Na verdade, o Brasil, com tantos atletas, não conseguiu
um resultado expressivo que desse ao nosso país uma condição de
melhora em relação à última Olimpíada. Mas hoje fica claro que os
investimentos que este país vem fazendo são muito pequenos em
relação ao necessário para a formação de atletas.

Estava conversando com o Deputado João Leite e comparando o
Brasil com outros países que tiveram uma “performance” exuberante,
com a participação e o ganho de medalhas de ouro, de prata e de
bronze. Países como os Estados Unidos, que são considerados do
Primeiro Mundo, mas que têm, na verdade, uma escolha anual dando
incentivos aos alunos que se destacam nas diversas modalidades
esportivas, buscando os talentos que têm e que, às vezes, não têm
oportunidade de participar nas diversas competições.

É lógico que o que proporciona, no momento, alguns avanços é o
País estar obrigando investimentos de, no mínimo, 25% na educação.
Vemos escolas que foram construídas no passado e as que hoje são
construídas. Muito em razão da necessidade dos 25%, as escolas
hoje são dotadas de uma área mínima de 5.000m² para sua
construção. Algumas são dotadas de quadras cobertas e de alguns
incentivos que proporcionam, muito modestamente, a busca de alguns
talentos.

Deputado João Leite, é lógico que, se retornarmos ao passado,
perceberemos que havia obrigatoriedade da disciplina Educação
Física na grade curricular das escolas estaduais, mesmo que estas
não oferecessem um vestiário de boa qualidade nem um chuveiro
adequado. Essas escolas foram perdendo gradativamente essa
obrigatoriedade. Sei que, no próximo dia 1º, a frente parlamentar
estará homenageando os professores de Educação Física. Será uma
merecida homenagem desta Casa a esses profissionais, que têm
contribuído para a saúde de muitas pessoas. Se não iniciarmos todo
esse movimento nas escolas, não teremos condições de realmente
dar aos alunos a oportunidade de desenvolver seu talento.

O Deputado João Leite teve oportunidade de usar esta tribuna para
falar das Olimpíadas Escolares de 2008, justamente um fato que nos
tem preocupado muito. V. Exa. teve a oportunidade de mostrar a
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preocupação pela não-participação de Minas Gerais nessas
Olimpíadas. Lembrávamos até com o Deputado Elmiro Nascimento,
de Patos de Minas, que houve uma preparação para essas
Olimpíadas, e até mesmo a indicação dessa cidade como a cidade-
sede. Tivemos a preocupação de elaborar um documento em nome
da frente, dirigido principalmente ao Presidente da Assembléia, para
que realmente o Governador do Estado e também o Secretário de
Estado de Esportes informem a esta casa e à Frente Parlamentar de
Esportes por que Minas Gerais estava deixando de participar dessas
Olimpíadas Escolares. Naquele momento, alertávamos que a não-
participação do Estado nos referidos jogos poderá acarretar prejuízo
aos nossos atletas estudantis classificados para as Olimpíadas
Escolares de 2008. Caso venham a ser classificados como
vencedores da competição, perderão o direito de concorrer ao Bolsa-
Atleta, do governo federal, o que, aliás, poderá gerar possíveis futuras
reivindicações.

Queria alertá-los também de que, no Módulo I, há atletas de 12 a 14
anos - aliás, ocorrerá em setembro, em Poços de Caldas -; no Módulo
II, atletas de 15 a 17 anos, em João Pessoa, na Paraíba. Minas Gerais
não participará dos dois módulos. Serão 264 atletas fora das
competições de vôlei, basquete, handebol, futebol de salão, atletismo,
natação, judô, tênis de mesa e xadrez. Trata-se de uma competição
de extrema importância dentro do Minas Olímpico, um projeto
estruturador que tivemos oportunidade de aprovar nesta Casa, assim
como outros, que, apesar da dificuldade encontrada por todos nós,
foram aceitos. Por exemplo, o projeto estuturador com ênfase no
xadrez; o projeto que possibilitará gramado em vários campos de
futebol no interior de Minas; e o projeto Academia na Escola. A Frente
teve o cuidado de enviar um comunicado, em que mostra a nossa
preocupação, não somente ao Secretário de Estado de Esportes, mas
também ao Vice-Governador Anastasia e ao Governador.

Deputado João Leite, estou aqui com uma nota oficial da Secretaria
de Estado e gostaria de lê-la rapidamente. Depois passarei a palavra
a V. Exa. (- Lê:)

“Minas Gerais e mais 13 Estados não participarão da Etapa Nacional
das Olimpíadas Escolares 2008. Atletas-alunos de escolas de Minas
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Gerais e de 13 outros Estados brasileiros - Acre, Alagoas, e outros -
não participarão da Etapa Nacional das Olimpíadas Escolares 2008,
tanto na faixa etária dos 12 a 14 anos como na faixa de 15 a 17 anos,
que será disputada, respectivamente, em Poços de Caldas, Minas
Gerais, e em João Pessoa, na Paraíba.

Com base em decisões tomadas em reuniões do Fórum Nacional
dos Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer, vários
Estados tentaram negociar com o Ministério do Esporte e o Comitê
Olímpico Brasileiro - COB -, órgão executor das Olimpíadas, o custeio
das despesas com transporte das delegações. O impasse ocorreu
porque o COB não aceitou rever a formatação do Projeto das
Olimpíadas Escolares. Em 2005, o COB traçou um quadro de como
seriam cobertas as despesas com transportes interestaduais das
delegações, por meio de um saldo da Lei Agnelo Piva. Os valores
seriam regressivos, sendo que no primeiro ano o COB arcaria com
100% dos custos de todos os Estados; no ano seguinte, com 50%; em
2007, com 25%, até chegar a 2008, quando não arcaria com nenhuma
despesa.

Desde 2005, então, os representantes estaduais vêm discutindo
com o COB e o Ministério do Esporte algumas mudanças no projeto
de custeio e de regulamentação para os jogos de 12 a 14 anos e,
principalmente, os de 15 a 17 anos. Afinal, os Estados são os
responsáveis pela realização das etapas de classificação que definem
as escolas que vão representá-los na etapa nacional. Assim, são
feitas competições municipais, regionais e, ainda, a etapa estadual,
custeadas pelos respectivos Estados. Sendo assim, os Secretários
Estaduais entendem que a fase nacional poderia ser viabilizada pelo
COB, que assumiu o evento.

O COB chegou a prorrogar duas vezes a data das inscrições dos
Estados para as Olimpíadas de 2008. Nesse tempo, os Estados
tentavam uma negociação com o Ministério do Esporte, que, ao final,
se comprometeu em arcar com 25% da despesa com transporte. Os
Estados ficariam, então, com 50%, e o restante seria negociado com o
COB. Certo da participação de todos os Estados da Federação nas
Olimpíadas, em 30/7/2008 o Fórum Nacional dos Secretários e
Gestores Estaduais de Esporte e Lazer enviou ofício solicitando a
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inscrição dos 14 Estados citados, mas tal inscrição foi negada em
ofício pelo Vice-Presidente da entidade, então no exercício temporário
da Presidência.

A decisão dos dirigentes do COB, além de acarretar inquestionável
esvaziamento dos jogos, assume gravidade maior se considerado que
o evento é custeado com recursos públicos e que haverá prejuízo
para a representação da delegação brasileira nos próximos Jogos Sul-
Americanos e, também, para o desenvolvimento do Programa Bolsa-
Atleta, na categoria estudantil, dada a conseqüente impossibilidade de
indicação de atletas dos 14 Estados afastados das Olimpíadas
Escolares de 2008.”

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Ivair
Nogueira. Quero parabenizá-lo por esse pronunciamento importante e
atual. O Brasil sai das Olimpíadas com um resultado muito criticado
em todo o País. Pelo seu pronunciamento, rapidamente identificamos
onde está o problema brasileiro. Esses atletas de 12 a 15 anos - é
outra faixa etária - que não irão disputar agora as Olimpíadas
Escolares e que, pela participação, teriam oportunidade de acesso a
um recurso para custear os seus treinamentos, sem dúvida não
recuperarão esse tempo perdido. O Brasil fala em ser sede das
Olimpíadas em 2016. Como um país pode abrigar Olimpíadas tendo
Estados a boicotar as Olimpíadas Escolares?

Então, o pronunciamento e a gestão de V. Exa. diante da Frente
Parlamentar do Esporte da Assembléia Legislativa é histórica pelo
trabalho que essa Frente vem realizando. Conseguiu “emplacar” um
projeto estruturador para o esporte, além das diversas ações nesse
projeto. Temos uma mudança no esporte em Minas Gerais a partir do
trabalho de V. Exa. conduzindo a Frente Parlamentar do Esporte na
Assembléia Legislativa. É interessante lembrarmos que a Frente
elaborou uma emenda de R$500.000,00 para financiar o transporte da
delegação de Minas Gerais para as Olimpíadas Escolares, e essa
emenda foi vetada. Perdemos essa possibilidade. O que interessa a
Minas Gerais, o que interessa para o esporte de Minas Gerais, para
os atletas de Minas essa disputa? Vejam o que estamos perdendo em
virtude da falta de investimento de recursos em Minas para esses
atletas.
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Nas Olimpíadas, vimos um exemplo que ilustra bem o
pronunciamento de V. Exa: um atleta brasileiro demorou 10 anos para
mudar de faixa no judô, da marrom para a preta, porque não tinha
dinheiro. E agora vamos ter uma perda dos nossos atletas, para quê?
Não custa absolutamente nada para o Estado. Os grandes
prejudicados são os atletas.

Peço a V. Exa. que marque com o Governador do Estado uma
agenda urgente para apresentar-lhe o apelo dos atletas escolares de
Minas Gerais. Eles necessitam de uma oportunidade para se
formarem como atletas, e isso lhes está sendo negado neste
momento. Parabenizo V. Exa. por esse pronunciamento histórico na
tribuna desta Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado João Leite.
Acredito que esse pensamento não é só meu, mas nosso, de toda a
Assembléia Legislativa. Na verdade, o que nos assusta é que o COB
já vinha negociando a redução gradativa do custeio desse transporte
desde 2005. Então, cabe aos Estados buscar opções.

V. Exa. lembrou muito bem. Houve da nossa parte uma
apresentação de emenda no valor já citado por V. Exa., que foi
vetada. Não é possível que num país como o nosso, que está imbuído
do propósito de lutar pela oportunidade de sediar uma Olimpíada,
ocorram fatos que o coloquem sem condições de buscar medidas
futuras para tal. Tenho certeza de que posições serão buscadas para
se encontrarem soluções para melhorar a situação de Minas Gerais.
Não importa se outros Estados não participarão, o mais importante é
que Minas Gerais participe dos jogos olímpicos estudantis. O que está
em jogo é o Estado de Minas Gerais. Se os demais Estados não
participarem, isso não afetará a situação de Minas Gerais, mesmo
porque ganham bolsas não só os atletas que ficam nos primeiros
lugares, mas também os dois atletas que mais se destacam em cada
esporte coletivo. No final, serão escolhidos vários atletas que poderão
ser incluídos, se preencherem os requisitos desse Bolsa-Atleta, que é
fundamental para todos os atletas de Minas Gerais. Esse é o meu
pronunciamento. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
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O Deputado Eros Biondini - Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, amigos que nos acompanham das
galerias desta Assembléia e telespectadores da TV Assembléia, é
uma alegria e honra recebê-los aqui nesta tarde.

Sr. Presidente, volto a esta tribuna em um dia importante não só
para mim, para a história dos Estados Unidos e do nosso Brasil, mas
para todo o mundo. Antes de entrar propriamente no assunto, quero
relembrar, Sr. Presidente, que há 18 anos tenho realizado, junto aos
movimentos eclesiais e às entidades de promoção humana, um
trabalho incessante de voluntariado. Esse trabalho diz respeito
sobretudo à inserção das pessoas marginalizadas, discriminadas, à
recuperação de toxicodependentes e às comunidades terapêuticas.
Como a maioria dos senhores sabem, também sou voluntário em
várias comunidades que prestam assistência a portadores do vírus
HIV.

Enfim, são 18 anos de uma missão muito árdua e intensa.
Praticamente todos os finais de semana estive em algum lugar fora de
Belo Horizonte e, por muitas vezes, também dentro da Capital,
participando de eventos e encontros com essas associações, tentando
levar uma mensagem de justiça, igualdade, liberdade e fraternidade.

Por isso mesmo, após um longo período, após uma jornada de
quase duas décadas - até mesmo fora do Brasil, pois já tive
oportunidade de ser voluntário da Comunidade Vida e Paz, em
Portugal, com sede em Lisboa e com representação em Fátima, Leiria
e outras cidades, uma comunidade que atende dependentes químicos
e trabalha sua recuperação -, filiei-me ao Partido Humanista da
Solidariedade - PHS. Trata-se de um Partido que foi fundado também
em cima da doutrina social cristã, que é justamente uma bandeira que
sempre levantei e pela qual luto, porque somos um povo que
trazemos este anseio, este desejo, este sonho de democracia,
liberdade, igualdade de oportunidades. É um sonho da juventude, mas
também das crianças e até mesmo dos idosos. Sabemos que existem
pessoas e até segmentos inteiros, como é o caso dos nossos irmãos
hansenianos, que ainda hoje, mesmo idosos, esperam ser
contemplados com uma justa pensão, diante de uma história de
discriminação e marginalização que viveram.
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O que me fez aceitar o chamado para me candidatar a Deputado
Estadual não foi uma escolha minha, uma decisão minha, mas
sobretudo uma indicação daqueles que comigo conviviam, na ocasião,
e experimentavam todo este nosso trabalho de sair a falar, a anunciar,
a levar uma mensagem de vida nova, de mundo novo, de civilização
do amor, como nos ensinava o Papa João Paulo II. Tudo isso
precisava se transformar em prática. Precisávamos dar um passo
além, um segundo passo, muitas vezes até mal compreendido em
relação ao nosso trabalho no âmbito da igreja, dos movimentos e das
comunidades. Enfim, aceitamos esse desafio. Por quê? Porque,
depois de ter cantado tantas e tantas vezes uma canção do Pe.
Zezinho, chamada “Oração da Família”, Deputado João Leite, que diz
“que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte” - e eu passava
todos os dias, assim como passo até hoje, debaixo de viaduto e de
ponte -, e de ter visto inúmeras famílias morando de maneira indigna,
percebi que um milagre só acontece com a ação, com a ajuda do ser
humano. E a fé é o maior tesouro que o ser humano pode ter, porque
é a fé que nos leva a expressar o amor, o amor que vem de Deus e
que transborda para os outros - e tem de transbordar para os outros.
É essa fé que nos move a doar a nossa vida em missão para o
benefício de tantos outros. Era esse o desafio que eu tinha pela frente,
o qual aceitei. E posso dizer, Sr. Presidente, que estou aqui, hoje, por
uma missão, única e exclusivamente. Sou Deputado durante esse
período por uma missão, realmente por uma missão, para dar minha
pequena contribuição. Para que tudo aquilo que, durante tanto tempo,
preguei, anunciei e cantei possa hoje tornar-se realidade.

Se meditarmos as Sagradas Escrituras, perceberemos que, em uma
das vezes em que o profeta foi lá na montanha pedir a Deus que
desse uma bênção para o seu povo, Deus responde a ele: “Seja você
a bênção para o seu povo; seja você mesmo a bênção para o seu
povo”. Quando aquele paralítico se encontrou no poço de Betesda,
onde estivemos há pouco tempo, Deputado Vanderlei Jangrossi,
Jesus pergunta a ele: “Você não quer ser curado?”, e ele diz o quê?
“Não há ninguém para me ajudar.” Ou seja, para que as coisas boas
aconteçam, para que um milagre aconteça, para que uma mudança
aconteça, é preciso que o ser humano dê a sua contribuição, dê o seu
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“sim”, dê a mão ao outro. É preciso experimentarmos que há maior
alegria em dar do que em receber.

Precisamos entender, de acordo com Aquele que dizemos seguir,
que a lógica de poder e de serviço do cristão é diferente. Precisamos
entender que é incoerente dizer que o Brasil é um dos países mais
cristãos do mundo se, ao mesmo tempo, é um dos países mais
injustos, onde há maior desigualdade. É incoerente, uma vez que as
primeiras comunidades cristãs tinham uma realidade que está
expressa nos Atos dos Apóstolos, em que se diz o seguinte: “Entre
eles não havia quem passasse necessidade”. Por que estou dizendo
isso e relembrando um pouco a minha missão, a minha trajetória que
não foi interrompida pelo meu mandato parlamentar, muito pelo
contrário! Praticamente, em todos os fins de semana, deixo minha
casa, meus filhos, meus pais, minha esposa para estar em algum
lugar do Brasil ou no exterior, ajudando as pessoas, de alguma
maneira, a perceber o valor que têm e anunciando esse solidarismo,
esse humanismo que coloca o ser humano como uma obra-prima de
Deus, buscando, a partir daí, uma sociedade mais fraterna e mais
irmã.

No dia 28/8/1963, Sr. Presidente, exatamente há 45 anos, nosso
querido e inesquecível Martin Luther King fez um célebre discurso
naquela marcha para Washington, na maior concentração de pessoas
caminhantes para a Capital dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte:
“Eu tenho um sonho”. E hoje, 45 anos depois, não poderíamos deixar
passar em branco, em nosso Plenário, essa data histórica. Não sei se
todos já tiveram a oportunidade, como nós, de ter em suas mãos um
dos livros que contam a história do Reverendo Martin Luther King,
homem que lutou pela liberdade, pelos direitos civis dos cidadãos
negros, por meio da não-violência. Foi inspirado em outras pessoas
que assim agiram e atuaram em suas lutas pela liberdade, como
Ghandi, que lutou divulgando uma mensagem de paz, de igualdade,
de liberdade. Por isso, Sr. Presidente, nesta tarde, gostaria de
celebrar essa data histórica, porque nós que nos julgamos pessoas
vocacionadas para o bem comum em um país com uma democracia
ainda jovem, nós que buscamos verdadeiramente testemunhar e
contribuir, não só com discursos, não só com palavras, mas com
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nossas vidas, sentimos que hoje o que mais faz falta no País são
pessoas que sirvam de referência, que mostrem, com sua vida, o que
são e, com suas obras, no que acreditam. Por isso precisamos
realmente nos lembrar das pessoas que passaram pela terra
pregando um sonho de paz, um sonho de justiça, de igualdade, de
liberdade, como foi o Reverendo Martin Luther King.

Lembro-me também do querido e saudoso D. Luciano Mendes de
Almeida, nosso Arcebispo de Mariana, que dizia que um sonho
sonhado sozinho é apenas um sonho, mas, quando sonhamos juntos,
já se torna uma realidade iminente. Não podemos esquecer as
pessoas que lutaram para que os homens fossem tratados como
iguais. Não podemos esquecer as pessoas que doaram sua vida para
que o mundo fosse melhor, e, entre essas pessoas, está Martin Luther
King. É uma pessoa que deve ser lembrada, porque o sonho que ele
sonhou é a realidade de liberdade de centenas, milhares, milhões de
pessoas, não só no seu país de origem, mas por este mundo afora.
Mais do que isso, se atentarmos para a biografia desse homem,
veremos que, no combate ao que ele pregava, muitos o ameaçaram
várias vezes, não só a ele, mas também aos que estavam ao seu
lado. Mataram muitos. Novamente me refiro às Sagradas Escrituras,
pois muitos diziam: ”Matemos o sonhador e, assim, matamos o sonho;
matemos o sonhador e acabemos, portanto, com o sonho”.

Isso me faz lembrar, Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,
Deputado João Leite, o Apóstolo Paulo. Quando estava preso, disse
em uma das suas cartas: “Estou preso, mas a Palavra de Deus
ninguém pode prendê-la, acorrentá-la, colocá-la atrás das grades”.
Essa é a realidade que hoje celebramos. Ele é referência, assim como
somos chamados a ser.

Na linda história do Bom Samaritano, vemos que o que menos
deveria ajudar o que estava caído em conseqüência de assalto, todo
machucado, foi o que lhe estendeu a mão. Também percebemos que
os que mais deveriam estar a seu lado se omitiram. Todos somos
protagonistas do mundo novo que queremos construir. Devemos,
portanto, pregar e lutar por isso.

Quero hoje unir-me à memória de Martin Luther King, sem a
pretensão de chegar perto desse homem tão guerreiro, mas querendo
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imitá-lo numa luta pela justiça e pela vida. Ele dizia que todos somos
criados iguais. Nós que levantamos, por este Brasil afora, a bandeira
da luta pela vida, queremos dizer que as pessoas, desde o dia em que
são concebidas, têm o direito à vida até a sua morte natural. Por que
vamos determinar que uma criança que viveria seis ou oito meses não
deve nascer? Quem somos nós para dizer o tempo de vida que um
ser humano pode viver ou que seja digno para ele? Faço, portanto,
menção a esse homem, Martin Luther King, nesta tarde.

Aproveito a oportunidade para dizer que hoje teremos a vinda a Belo
Horizonte do Diácono Nelsinho Correia, da Canção Nova, que
participará do encontro neste dia. Ele tem sido um elo do social
cristianismo, levando essa mensagem por todo o Brasil. Que seja
bem-vindo em nosso meio o Diácono Nelsinho Correia, que tanto tem-
nos apoiado e incentivado, bem como buscado a unidade. Os grandes
homens sempre pregaram a unidade, pois um reino dividido é um
reino destruído.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a oportunidade que me
dá. Gostaria de ter lido algumas das frases de Martin Luther King, mas
fica aqui o conselho e a indicação de nos inspirarmos na biografia e
na vida desse jovem, Martin Luther King, que pode muito bem nos
motivar nos nossos ideais, nas nossas lutas, até mesmo para
repensarmos como estamos vivendo a nossa missão.

Farei uma pequena leitura para concluir: “Martin Luther King foi um
homem que viveu plenamente a sua missão. Desde jovem tinha
consciência de que era diferente. Brilhante e esforçado nos estudos,
poderia ter usado o seu talento em benefício próprio. Mesmo com toda
a discriminação que os negros norte-americanos sofriam, seria bem-
sucedido pessoalmente; no entanto, a vida de Martin Luther King não
lhe pertencia, nem mesmo a sua esposa, aos quatro filhos, Yolanda,
Martin III, Dexter e Bernice, mas pertencia à causa dos direitos civis
dos negros.” Não só dos negros, pois, naquela marcha para
Washington, estavam negros, brancos, donas de casa, jovens, enfim,
todos que acreditavam no sonho e que hoje colhem frutos.
Acreditemos no sonho da liberdade, da transformação do nosso Brasil
num país mais igualitário e mais justo. Para tanto, não podemos viver
apenas para nós, mas também para aquele que está ao nosso lado, o
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nosso semelhante. Obrigado, Sr. Presidente.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - 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 2.833/2008, da Comissão de Saúde, e 2.834 e
2.835/2008, 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
Educação - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 27/8/2008, dos
Projetos de Lei nºs 1.961/2007, do Deputado Vanderlei Miranda, e
2.262/2008, da Deputada Cecília Ferramenta, e dos Requerimentos
nºs 2.747/2008, do Deputado Jayro Lessa, 2.749/2008, do Deputado
Wander Borges, 2.760/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.763
e 2.764/2008, do Deputado Bráulio Braz, 2.769 e 2.770/2008, da
Deputada Ana Maria Resende, 2.780/2008, do Deputado Jayro Lessa,
2.803/2008, do Deputado Weliton Prado, e 2.809 e 2.810/2008, do
Deputado Jayro Lessa; de Saúde - aprovação, na 20ª Reunião
Ordinária, em 27/8/2008, do Projeto de Lei nº 2.582/2008, do
Deputado Mauri Torres, e do Requerimento nº 2.807/2008, do
Deputado Délio Malheiros; de Administração Pública - aprovação, na
10ª Reunião Extraordinária, em 27/8/2008, do Projeto de Lei nº
2.629/2008, do Governador do Estado; e de Assuntos Municipais -
aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 27/8/2008, dos
Requerimentos nºs 2.768/2008, do Deputado Almir Paraca,
2.777/2008, do Deputado Délio Malheiros, e 2.781/2008, do Deputado
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Inácio Franco (Ciente. Publique-se.).
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 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 50, 327 e
1.888/2007, 2.456 e 2.575/2008 e, em 2º turno, dos Projetos de Lei
nºs 2.050, 2.219, 2.220, 2.301 e 2.455/2008, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. A Presidência
informa que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de
Lei nº 1.888/2007 uma emenda do Deputado Almir Paraca e da
Deputada Elisa Costa, que recebeu o n° 1, e que, no s termos do § 2°
do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto
à Comissão de Meio Ambiente, para parecer; e informa ainda que o
substitutivo encaminhado pelo Governador do Estado por meio da
Mensagem nº 259/2008, publicada em 7/8/2008, foi incorporado ao
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e será arquivado,
nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.888/2007

Suprima-se do Substitutivo nº 3 o inciso III do art. 4º, a que faz
referência o art. 1º.

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2008.
Almir Paraca - Elisa Costa.
Justificação: A redação atual do art. 4º da Lei nº 15.910, de

21/12/2005, que dispõe sobre o Fhidro, estabelece que:
“Art. 4º - Poderão ser beneficiários de programas financiados pelo

Fhidro, na forma do regulamento a ser baixado pelo Executivo:
I - pessoas jurídicas de direito público, estaduais ou municipais,

observada a legislação em vigor, em especial a Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

II - pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas usuárias de
recursos hídricos, mediante financiamento reembolsável;

III - concessionárias de serviços públicos municipais, com atuação
nas áreas de saneamento e meio ambiente, diretamente relacionadas
aos recursos hídricos;
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IV - consórcios intermunicipais regularmente constituídos para
prestação de serviço público nas áreas de saneamento e meio
ambiente, diretamente relacionadas aos recursos hídricos;

V - agências de bacias hidrográficas ou entidades a elas
equiparadas;

VI - entidades privadas sem finalidade lucrativa dedicadas às
atividades de conservação, preservação e melhoria do meio ambiente;

VII - demais organizações civis de que tratam os arts. 46 a 49 da Lei
nº 13.199, de 1999.

Parágrafo único - Os recursos do Fhidro repassados a pessoas
jurídicas de direito privado com finalidades lucrativas não poderão
incorporar-se definitivamente aos seus patrimônios, sob pena de
suspensão dos repasses e devolução dos valores recebidos,
acrescidos das cominações legais e negociais.”.

O inciso III permite que as concessionárias diretamente relacionadas
com recursos hídricos possam ser beneficiárias de programas do
Fhidro.

A redação proposta ao inciso III pelo Substitutivo nº 3 ficou
extremamente genérica:

Art. 4° - (...)
III - concessionárias de serviços públicos municipais;
IV - consórcios intermunicipais regularmente constituídos;
(...)
VII - organizações técnicas de ensino e pesquisa.
Parágrafo único - Os beneficiários de recursos não reembolsáveis

deverão apresentar comprovação de sua atuação na preservação,
conservação ou melhoria dos recursos naturais.

Com a ampliação do Fhidro para financiar projetos que visem à
destinação final de resíduos sólidos, entendemos que, para este fim,
os recursos devam ser repassados aos titulares de serviço de
saneamento, que são os Municípios, e não as concessionárias de
serviço público que atuem nesta área. A possibilidade de os
Municípios receberem recursos do Fhidro já está previsto no inciso I
do art. 4º.

Assim, propomos a manutenção da redação constante hoje na Lei nº
15.910, de 2005.
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Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 29, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2008

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

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.300/2008; aprovação - 2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 601/2007; discursos dos Deputados Weliton Prado,
Neider Moreira e Célio Moreira; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação;
declaração de voto; questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca
Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h7min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia que, no dia 24,
aniversariaram os colegas Almir Paraca e Weliton Prado. Felicitamos
os dois e lhes desejamos muitos anos de vida, muito sucesso e êxito
na vida. Com muito pesar, anunciamos o falecimento ocorrido hoje do
Sr. Atílio Aloise, pai do Deputado Rêmolo Aloise; e o falecimento
ocorrido ontem, do Sr. José Antônio de Vasconcelos Costa, de Sete
Lagoas, ex-Deputado Federal e ex-Prefeito de várias cidades, que
residia em Belo Horizonte. Nossa manifestação de pesar às famílias
enlutadas. Anunciamos também o falecimento, ocorrido agora à
tardinha, do pai do Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. À
família enlutada os sentimentos desta Casa.

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 e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.300/2008 (À sanção.).
2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

601/2007, do Deputado Célio Moreira, que acrescenta dispositivo à
Lei nº 15.778/2005, de 26/10/2005, que torna obrigatório equipar com
aparelho desfibrilador cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos
que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
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do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Saúdo todos e todas. O projeto do
Deputado Célio Moreira torna obrigatório equipar com aparelho
desfibrilador cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos que
menciona, principalmente estações rodoviárias e ferroviárias, centros
comerciais, estádios, ginásios esportivos, academias de ginástica,
hotéis e clubes e também locais com grande aglomeração e
circulação, com um número de pessoas igual ou superior a 1.500.

Encaminhamos favoravelmente ao projeto, que é muito importante,
mas registramos o nosso questionamento. Hoje foi publicada uma
matéria no jornal “Correio de Uberlândia”, no caderno “Cidade”,
informando que os bombeiros trabalham com déficit. Muitas cidades
não possuem desfibrilador cardíaco, apesar de isso ser uma
obrigação prevista por lei estadual publicada em 2005, que estabelece
que as viaturas do Corpo de Bombeiros devem ter o equipamento.
Infelizmente, as viaturas do nosso Estado não possuem esse
equipamento, que pode salvar muitas vidas. Dispomos de dados da
Organização Mundial da Saúde, que apontam que 17 milhões de
pessoas morrem todo ano vítimas de doenças cardiovasculares. No
Brasil, segundo o Datasus, mais de 300 mil pessoas morrem vítimas
dessa doença.

O jornal “Correio de Uberlândia” ouviu os responsáveis pelo 5º
Batalhão do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, que trabalha com um
déficit de três desfibriladores, aparelho que emite cargas elétricas no
tórax. Os aparelhos deveriam ter chegado para equipar as viaturas de
resgate em novembro do ano passado, mas até hoje isso não
aconteceu. Há depoimentos de especialistas, como o do cardiologista
Leonardo Severino, que afirma que o desfibrilador é importante para
evitar a morte súbita. Ele acredita que o equipamento deve ser
disponibilizado em locais com aglomeração de pessoas, exatamente
como prevê o projeto do Deputado Célio Moreira, como aeroportos,
estádios e terminais rodoviários. Ele diz que até mesmo pessoas
leigas conseguem manusear o equipamento. Segundo o médico, o
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desfibrilador analisa se há necessidade de emitir os choques elétricos
e não requer nenhuma destreza específica, bastando ser colocado
rente ao peito para emitir um sinal vocal que orienta o procedimento.
O médico acredita que apenas um desfibrilador para um carro de
resgate atender às ocorrências de uma cidade com 600 mil habitantes
não é suficiente. Essa cidade, com 600 mil habitantes, possui apenas
um desfibrilador, que foi doado ao Corpo de Bombeiros, em 2004, não
pelo Estado, mas por um médico cardiologista.

Parabenizo o Deputado Elmiro Nascimento por uma luta antiga pela
qual vem batalhando há muito tempo, nesta Casa. Cidades como
Patos de Minas, onde há o 5º Batalhão, Araguari, Patrocínio, Ituiutaba
e Unaí têm pelotões, mas não têm o aparelho desfibrilador para
cardíacos. Isso é um grande contra-senso, porque o próprio Estado
não cumpre a legislação que foi aprovada. Pergunto-me: lutamos
muito nesta Casa e conseguimos impedir a cobrança da Taxa de
Incêndio para as residências, que chegou a ser aprovada.
Conseguimos impedir que as residências do Estado pagassem a Taxa
de Incêndio. No pacote do tarifaço, conseguimos impedir a cobrança
de taxa para chamar a polícia. Se o policial fosse a pé, o cidadão teria
de pagar R$12,53; se fosse de moto, R$15,00; se fosse de carro,
R$27,00 por cada policial. Com muito empenho, conseguimos aprovar
as emendas e revogamos esse artigo do projeto. Infelizmente, foi
aprovada a cobrança da Taxa de Incêndio para o comércio e a
indústria. Naquele momento, apresentamos uma emenda para que
100% dos recursos da Taxa de Incêndio fossem para o Corpo de
Bombeiros. Infelizmente, não conseguimos aprovar isso. Não tivemos
votos suficientes nas Bancadas do PT e do PCdoB para aprovar que
100% da Taxa de Incêndio do comércio e da indústria fossem para o
Corpo de Bombeiros, mesmo não concordando com a taxa, pois, na
nossa avaliação, a taxa é inconstitucional, é uma bitributação, porque
o cidadão já paga para custear as atribuições do Corpo de Bombeiros.
Então é mais uma taxa. Temos uma ação tramitando no Supremo
Tribunal Federal contra essa Taxa de Incêndio no comércio e na
indústria, que já passam por muitas dificuldades, pois a carga
tributária no Brasil e no nosso Estado é muito alta. Temos de garantir
que o setor empresarial, as indústrias e o comércio se aqueçam,
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fomentem, gerem emprego e renda, façam novas contratações, e
taxas como essa realmente prejudicam muito a população. O que
mais nos indigna é justamente que aprovaremos e votaremos
favoravelmente ao projeto, mas cobraremos também para que a lei
estadual que aprovamos em 2005 seja cumprida, porque temos uma
lei que foi sancionada, inclusive pelo atual Governador, e que
infelizmente ainda está no papel.

As unidades do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais não têm
desfibrilador cardíaco. Mais ainda, o Corpo de Bombeiros não tem
Escada Magirus. Pode acontecer qualquer tragédia a qualquer
momento e o Corpo de Bombeiros não conseguirá resolver o
problema, cumprir a sua missão. Parabenizo o Corpo de Bombeiros,
cujos militares realmente são muito eficientes, mas que, infelizmente,
ficarão de braços cruzados. Por exemplo, se acontecer um incêndio
em Uberlândia, em um grande edifício executivo, o Corpo de
Bombeiros não poderá fazer nada, porque não tem a escada magirus
para combater o incêndio. O mesmo ocorreria em cidades como
Divinópolis e várias outras cidades do Estado. A questão é muito
séria. O cidadão paga os impostos, contribui, mas, na hora de ter o
retorno, infelizmente isso não se dá como deveria. Se o cidadão
estiver atrasado para com Estado na sua conta de energia elétrica,
este não tem dó, vai lá e corta o fornecimento de energia. Se o
cidadão atrasa o pagamento de sua conta de água, vão lá e cortam a
sua água; porém é um absurdo quando o cidadão está no seu direito,
há uma lei, e ele já paga duas vezes para manter o Corpo de
Bombeiros, assim como os comerciantes e a indústria já pagam a
Taxa de Incêndio, mas o Corpo de Bombeiros não tem o equipamento
obrigatório, que é o desfibrilador cardíaco.

Fica aqui o nosso apelo para que se resolva o problema, para que
se equipe o Corpo de Bombeiros de Uberlândia e região, garantindo a
reivindicação dos Deputados da região com o fornecimento do
aparelho desfibrilador cardíaco para Patos de Minas, Araguari,
Patrocínio, Ituiutaba, Unaí e todas as outras cidades do Estado que
não têm o equipamento. Ele é fundamental e pode salvar vidas, além
disso é muito barato. O desfibrilador cardíaco custa em torno de
R$7.000,00 a R$10.000,00. Esse aparelho aplica uma corrente
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elétrica com o objetivo de fazer reverter uma parada
cardiorrespiratória.

Observem este dado: a taxa de mortalidade é reduzida a 90%, se a
vítima for atendida corretamente em até 4 minutos após o ataque.
Infelizmente, o Corpo de Bombeiros de nosso Estado não está
equipado. A nossa cidade, Uberlândia, com 600 mil habitantes, tem
três viaturas que não possuem o aparelho, que deveria ser obrigatório
por lei. Esta é a denúncia que faz o jornal “Correio de Uberlândia”.

Estamos cobrando e queremos um posicionamento, para que esse
problema seja resolvido o mais rápido possível, assim como a questão
das escadas magirus, que é muito séria. Estou avisando, está
registrado nas notas taquigráficas desta Casa que isso pode ser uma
tragédia anunciada. E não queremos que isso aconteça. Vamos
prevenir, vamos garantir as escadas magirus e o desfibrilador
cardíaco para todas as cidades que não os possuem.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, queria fazer uma
consideração do ponto de vista médico, pela formação que tenho.
Como membro da Comissão de Constituição e Justiça, sem entrar no
mérito do assunto, fiz algumas ponderações quando da discussão do
projeto no âmbito da Comissão.

Em que pese à boa intenção do autor, quero deixar claro que o
desfibrilador cardíaco é um equipamento que precisa ser operado por
um profissional altamente qualificado. É um contra-senso obrigarmos
a disponibilidade de tal aparelho em locais onde não há profissional
capacitado para a sua operação. O que precisamos ter realmente são
serviços de urgência e emergência que funcionem a contento,
consigam chegar aos locais onde forem necessários num prazo curto
e façam o atendimento com esse aparelho, e não dotar locais onde
haja movimento, de um aparelho fadado a mofar em uma caixa,
porque não haverá profissional para operá-lo. Será mais fácil alguém
se acidentar com o equipamento, sem estar capacitado para operá-lo,
do que salvar vidas. V. Exa. sabe muito bem disso, Sr. Presidente,
como médico que é. Portanto, encaminho de forma veementemente
contrária à aprovação desse projeto.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, apresentamos esse
projeto na expectativa de salvar vidas. Hoje, no Brasil, morrem
aproximadamente 500 mil pessoas por falta de socorro imediato.

O nobre Deputado faz algumas observações pertinentes, mas não é
qualquer pessoa que irá operar o desfibrilador cardíaco. Tem de haver
técnicos e profissionais que saibam operá-lo. É lógico que não se
pode colocar um leigo, sem conhecimento, para fazer esse serviço. O
projeto reza isso, ou seja, estabelece que precisa haver pessoas
qualificadas para operar o aparelho.

Recentemente, aqui em Belo Horizonte, salvo engano no ginásio do
Minas Tênis Clube, uma pessoa morreu na arquibancada, e não havia
um desfibrilador cardíaco no local. Se houvesse, ela teria 80% de
chance de sobreviver. Há pouco tempo, num campo de futebol, um
jogador morreu por falta de socorro imediato. Se a pessoa tiver uma
parada cardiorrespiratória e se houver um técnico ou profissional
médico para atendê-la e fazer o procedimento, ela terá 80% de
chance de sobreviver, a partir de 10 minutos do ataque. E aí vem
gradativamente, 10, 9 minutos, a questão da vida.

Aliás, na semana passada o Deputado Vanderlei Miranda fez
algumas observações contrárias ao projeto. Ele reclamou que
necessitava de uma emenda, e o Deputado Gilberto Abramo
apresentou a emenda que atende a essas observações. Portanto,
acredito que esse é um projeto salva-vidas, que trará grande
benefício, dando às empresas, às rodoviárias, aos estádios, aos
ginásios e às academias a chance de prestar socorro imediato quando
alguém tiver um ataque cardiorrespiratório. Então encaminho e peço
aos nobres pares para votarem favoravelmente a esse projeto, que é
um projeto em defesa da vida.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
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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 projeto, salvo
emenda.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Portanto, não há

quórum para a votação nem para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna a votação sem efeito.

Declaração de Voto
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, o objetivo do

projeto em tela é interessante, mas o texto precisa ser aprimorado.
Não é possível que seja exigido desfibrilador em hotéis. Um hotelzinho
no interior, com quatro quartos, vai ter desfibrilador? As grandes
academias de ginásticas podem ter, mas não uma academia que
possui dois aparelhos. A intenção do Deputado autor do projeto é
perfeita e interessante, mas é preciso aperfeiçoar o texto. Esse é o
motivo pelo qual votei “não”.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Deputado

Lafayette de Andrada, pela sua observação, acho que V. Exa. não leu
o projeto. Sr. Presidente, o projeto já foi votado. Foi solicitada a
verificação. Podemos voltar a gravação e veremos que V. Exa. o
colocou em votação, disse “aprovado” e depois pediu a verificação.
Então o projeto já foi aprovado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que, se
após a votação, for solicitada a verificação de votação e não houver
número suficiente de Deputados para votação, a Presidência a torna
sem efeito. Segundo o art. 265 do Regimento Interno, o requerimento
de verificação de votação é privativo do processo simbólico, podendo
ser repetido uma única vez. O projeto foi aprovado. Como houve
pedido de verificação de votação e não houve quórum, a Presidência,
regimentalmente, tornou sem efeito a votação. É esse o procedimento.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, levando em conta a
importância do projeto em discussão, solicito o encerramento, de
plano, desta reunião por falta de quórum.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o Deputado que
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estava logo após o Deputado Carlin Moura ainda deseja se
pronunciar. Sabendo do seu espírito democrático, solicito ao
Deputado Carlin Moura que retire o seu pedido de verificação de
quórum para que o Deputado Lafayette de Andrada possa fazer sua
questão de ordem.

O Deputado Carlin Moura - Perfeitamente. Ouviremos o Deputado
Lafayette de Andrada, mas, imediatamente após o seu
pronunciamento, Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião,
porque o projeto é de fundamental importância e não podemos
continuar essa discussão sem a presença dos Deputados e das
Deputadas aqui, no Plenário desta Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, depois do
Deputado Lafayette de Andrada, o Deputado Célio Moreira, um
Deputado atuante desta Casa, também deseja fazer seu
pronunciamento. Peço, então, a colaboração do Deputado Carlin
Moura.

O Deputado Lafayette de Andrada - Não será por mais que 30
segundos. Só quero responder ao Deputado Célio Moreira, grande
parlamentar desta Casa. Ele falou que o Deputado Lafayette de
Andrada talvez não tenha lido o projeto, e quero tratar apenas do
ponto do meu desacordo com a proposição. É o texto: “O art. 1º da Lei
nº 1.578, de 2005, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos V a
VII”. O art. 1º rezava: “É obrigatório equipar com aparelho desfibrilador
cardíaco externo automático os locais, estabelecimentos e veículos a
seguir relacionados”. Acrescente-se o inciso V, que dispõe: “Estações
rodoviárias e ferroviárias, centros comerciais, estádios, ginásios
esportivos, academias de ginástica, hotéis e clubes”. Acho razoável o
entendimento de V. Exa., minha discordância refere-se à questão dos
hotéis e academias de ginástica. Um hotel pequeno, simples, no
interior... O hospital da cidadezinha tem de possuir; o hotel de beira de
estrada, com três quartinhos... A mesma coisa com relação a
pequenas academias de ginástica. É só essa a minha discordância,
era apenas esse aspecto que queria ressaltar. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, queria até agradecer a
V. Exa. pelo jeito democrático de dirigir os trabalhos na Casa. Mas
insisto que o projeto já foi votado “sim”, V. Exa. colocou a emenda em
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votação, e aí foi feita a verificação. Não estou complicando nada.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que o que

foi colocado em votação foi o projeto, salvo emenda. V. Exa. está
equivocado.

O Deputado Célio Moreira - Não estou. Gostaria até de solicitar a V.
Exa. que pedisse para voltar a fita, a fim de verificarmos se foi
colocada em votação a emenda.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
27, 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.

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
601/2007; renovação da votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; chamada para a recomposição do
número regimental; existência de quórum para votação; renovação da
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº
1; aprovação; declarações de voto - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.523/2007; discurso do Deputado Carlin Moura;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - 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 - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
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Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 601/2007, do Deputado Célio Moreira, que
acrescenta dispositivo à Lei nº 15.778, de 26/10/2005, que torna
obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais,
veículos e estabelecimentos que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A Presidência vai
renovar a votação do projeto, salvo emenda. Em votação, o projeto,
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salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, 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 não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo
emenda.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 25 Deputados. Portanto, não há quórum

para votação. A Presidência a torna 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 Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados.

Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação do projeto, salvo emenda. 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 601/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Saúde.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, votei favoravelmente a

este projeto com a Bancada do PT e do PCdoB. O Projeto de Lei nº
601/2007 é do Deputado Célio Moreira e torna obrigatório equipar com
aparelho desfibrilador cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos
que menciona, principalmente onde há grande aglomeração de
pessoas. Ontem, trouxe uma denúncia a esta Casa, pois a lei que foi
aprovada em 2005 não está sendo cumprida. Por esta lei, os órgãos
do Estado, principalmente o Corpo de Bombeiros, e todas as suas
viaturas seriam obrigados a ter um desfibrilador. Isso não está
ocorrendo. Uberlândia, cidade com mais de 600 mil habitantes,
segundo matéria veiculada ontem, no jornal “O Correio”, possui
apenas um desfibrilador que não foi comprado pelo Estado, mas
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doado por um médico há alguns anos. As cidades de Patos de Minas,
Ituiutaba, Unaí e Araguari não têm desfibrilador, que pode salvar
vidas. De acordo com estimativas oficiais, de 300 mil a 500 mil
pessoas por ano sofrem ataques cardíacos. Se houvesse um
desfibrilador e se essas pessoas fossem atendidas no máximo em
quatro minutos, a chance de terem suas vidas salvas seria em torno
de 90% dos casos. Deixo este questionamento. Lutamos muito nesta
Casa. Todos se lembram muito bem que conseguimos, com muita
luta, revogar a Taxa de Incêndio para todas as residências do Estado.
Participamos de várias reuniões. Ficávamos aqui de manhã até à
noite. Brigamos por mais de um ano. O projeto de criação da Taxa de
Incêndio chegou a ser aprovado nesta Casa. Apresentamos uma
emenda junto ao PMDB e conseguimos revogar a aprovação desse
projeto, impedindo a cobrança da Taxa de Incêndio para as
residências. Infelizmente, foi aprovada a Taxa de Incêndio para o
comércio e também para a indústria. Por que 100% desses recursos
não são utilizados para o Corpo de Bombeiros? Apresentamos uma
emenda que, na época, infelizmente, não foi aprovada. Dizem que os
recursos estão sendo utilizados, mas o repasse normal do orçamento
para o Corpo de Bombeiro diminuiu. Dão com uma mão e tiram com a
outra. Isso não é certo. Impetramos uma Adin no STF questionando a
cobrança da Taxa de Incêndio para o comércio e para a indústria, pois
há uma bitributação aí. O comércio e a indústria já passam por tantas
dificuldades, e o cidadão e as empresas pagam para manter as
atividades do Corpo de Bombeiros. O projeto de autoria do Deputado
Célio Moreira tem grande alcance, é importante, mas é injusto que o
Estado não cumpra a lei. Quando uma empresa está em débito com o
Estado, ela não consegue pegar uma nota fiscal. O cidadão que não
pagou à Copasa fica sem fornecimento de água. Se estiver devendo à
Cemig, cortam sua energia, por cuja religação de urgência cobram
R$35,00. As empresas - comércio e indústria - são obrigadas a pagar
a Taxa de Incêndio. Graças a Deus, as residências, não. E, quando o
cidadão precisa, não é bem atendido. A legislação obriga todas as
unidades do Corpo de Bombeiros a ter equipamento, o que
infelizmente não acontece. Fica aqui o nosso repúdio. Se providências
urgentes não forem tomadas, ingressaremos com ação na Justiça,
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porque a lei existe para ser cumprida. Aprovamos a lei em 2005.
Todos os Deputados desta Casa votaram favoravelmente à proposta
sancionada pelo Governador. Não se justifica que não saia do papel.
Tem-se que acabar com essa história de que no Brasil tem lei que
pega e lei que não pega. Se é lei, tem de ser respeitada. Todas as
unidades do Corpo de Bombeiros têm de ter equipamento para salvar
vidas. Fica aqui o nosso protesto. Solicitamos à Liderança do governo
que entre em contato com os órgãos competentes e que providenciem
o mais rápido possível o equipamento para as unidades do Corpo de
Bombeiros em todo o Estado de Minas Gerais. Se isso não acontecer,
deixamos claro que ingressaremos com ação na Justiça, porque há
lei, ela foi aprovada por esta Casa, foi sancionada e publicada.
Exigimos seu cumprimento.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, os parlamentares do
bloco formado pelo PV, PSB, PPS e PSC, em conversa com a
Liderança do governo, entendemos ser o melhor caminho votarmos o
projeto em 1º turno e apresentarmos, nas comissões, um substitutivo
para o 2º turno, porque o projeto apresenta várias distorções que
precisam ser corrigidas, sob pena de se tornar absolutamente
impraticável. Chegamos a esse acordo com a Liderança do governo e
apresentaremos o substitutivo ao texto para o 2º turno.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.523/2007, do Deputado Domingos Sávio, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Capitólio o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, ilustre Deputado Doutor
Viana, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público presente,
telespectadores da TV Assembléia, versa o projeto de lei sobre a
doação de um imóvel do Estado para o Município de Capitólio. Fiz
questão de discutir o referido projeto porque tenho recebido “e-mails”
de populares com comentários sobre a pauta da Casa, em que há
muitos projetos de doação de imóveis para Municípios. Para o senhor
ter uma idéia, somente na pauta de hoje, há 13 projetos com esse
teor. Em determinado “e-mail”, o cidadão chegou a mencionar que, se
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continuar nesse ritmo, o Estado doará todo o seu patrimônio. É
importante esclarecer e discutir melhor esses projetos, porque, como
votamos rápida e objetivamente, a população pode não compreender
a importância desses projetos, por isso é fundamental discutirmos seu
conteúdo.

Vejam só a sua importância: o projeto em discussão, de autoria do
Deputado Domingos Sávio, nosso amigo, Líder da Maioria nesta
Casa, do PSDB, visa doar o imóvel ao Município de Capitólio, cidade
importante e merecedora de todo o nosso respeito. E para que fazer
essa doação? Esse projeto, Sr. Presidente, tem por objetivo formalizar
a doação de um imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais,
ao Município de Capitólio. Para quê? Para fazer a ampliação e
reforma do posto de saúde, bem como realizar a transferência da
sede administrativa do Departamento Municipal de Saúde para o
terreno objeto da doação. E, o Deputado esclarece, a doação
possibilitará que o Município de Capitólio tenha mais autonomia para
realizar as modificações estruturais do referido posto de saúde,
proporcionando à comunidade melhor atendimento as suas
necessidades. Além disso, a transferência do Departamento Municipal
de Saúde para esse local irá proporcionar um melhor funcionamento
do Departamento de Saúde do Município. Portanto, trata-se de uma
doação destinada à ampliação e reforma do Departamento de Saúde
e do posto de saúde de Capitólio.

A Comissão de Constituição e Justiça diz que o referido imóvel foi
doado ao Estado em 1965, pelo Município, sem imposição de ônus,
mas, atualmente, ele é utilizado como sede do posto de saúde, que
necessita de reforma e ampliação. A proposição deve observar a
Constituição mineira, em seu 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
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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, ou
seja, se o Município não fizer o uso devido e adequado, previamente
destinado ao imóvel. Se isso acontecer, o imóvel reverterá para o
patrimônio do Estado. Portanto, há uma salvaguarda para defesa
desse patrimônio. 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, 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, ou seja, o Município,
tenha autonomia para melhor utilizar o imóvel.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, foi
apresentado um substitutivo, que votaremos neste momento. Trata-se,
portanto, de um projeto de relevante interesse público.

O “Estado de Minas”, grande jornal dos mineiros, tem feito brilhante
cobertura do colapso em que se encontra a saúde pública em alguns
Municípios mineiros, especialmente os que não têm o devido cuidado
com o dinheiro público. Uma matéria desse jornal nos alerta que o
dinheiro público precisa ser melhor cuidado. Hoje, a saúde tem
passado por dificuldades importantes, não necessariamente de ordem
financeira ou orçamentária. Há Municípios que aplicam mais do que o
estabelecido pela Emenda à Constituição nº 29. Conheço alguns que
investem quase 29% na saúde pública, mas há um verdadeiro
descalabro de gestão. Há casos em que, mesmo o Município
investindo os recursos determinados, a saúde pública não funciona:
não há médicos em seus postos de saúde, o pronto-socorro não
presta atendimento, o hospital municipal não consegue fazer cirurgias
eletivas. Tudo isso porque os gestores não conseguem fazer o
sistema funcionar, não conseguem estabelecer diálogo entre os
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diversos órgãos. O Sistema Único de Saúde - SUS -, como diz o
nome, pressupõe um conjunto de fatores, de órgãos, funcionando em
harmonia. Para isso, é preciso uma gestão moderna, de diálogo, que
otimize os investimentos. Quando se discute a doação desse imóvel a
Capitólio, fazemos votos de que a saúde do Município melhore, que o
posto de saúde funcione e que seja ampliado o departamento de
saúde de Capitólio. Isso é muito importante, pois se trata da forma
mais objetiva e concreta de manifestação do poder público. O poder
público se manifesta ao cidadão comum, que labuta todo dia, por meio
da sua capacidade de prestar serviços de qualidade. Assim, a saúde
pública, em toda a sua dimensão, passa a ser o centro das atenções
dos nossos cidadãos e das nossas cidadãs.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Caro Deputado Carlin
Moura, V. Exa. está sempre atento aos grandes problemas mineiros e
nacionais, principalmente aos da sua querida Contagem, onde
desenvolve muito bem a sua vida pública, por isso tem enorme
aceitação daquela população, que o conhece um pouco mais.

Todos nós, que conhecemos V. Exa. um pouco mais, aprendemos, a
cada dia, a dar mais valor a suas idéias. Nas pesquisas de Belo
Horizonte, vimos que, apesar da boa avaliação do Presidente pela
população, apesar da boa avaliação que o Governador Aécio Neves
recebeu - adversários tentam que ele não fale no programa eleitoral
de seu candidato -, apesar de termos um Prefeito também bem
avaliado, a maior preocupação do povo é com a falta de atenção à
saúde, a despeito da dedicação do Secretário Helvécio.
Provavelmente, estamos caminhando para o fundo do poço na saúde.
Hoje, noticia-se, nas páginas do jornal “Hoje em Dia”, que o famoso
Prontocor, que tantas vidas salvou, fechou. Seu espaço está sendo
usado para especulação imobiliária. Essa será a situação dos
hospitais, dos postos de saúde das Prefeituras, se não conseguirmos
ter acesso ao Presidente Lula para lhe informar os valores que a
tabela do SUS está pagando. Com uma consulta a R$2,50, o subsídio
das Prefeituras fica muito alto. Um CTI que atende pelo SUS dá
R$200,00 de prejuízo para o hospital, que deve ser pago pela área
filantrópica, por plano de saúde, por doente particular ou, se for
hospital público, por subsídio por meio de funcionários, da conta de
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luz. Enfim, o que é mandado pelo governo federal para a tabela do
SUS está inviabilizando os serviços. Sou médico radioterapeuta. Nos
últimos 10 anos, houve um aumento de 10% na tabela, enquanto os
salários reajustaram quase 600%. Ótimo para os trabalhadores. Como
fará alguém que teve reajuste de 10% em suas consultas, quando
houve reajuste de 600% nos salários, reajuste de 600% nos
medicamentos, reajuste de 600% na conta de luz? Será que a
despesa não é superior à receita? Precisamos de pessoas como V.
Exa. Outro dia mesmo a “Folha de S. Paulo” divulgou que há 54 mil
pessoas na fila da radioterapia, porque o teto do SUS não dá conta.
Em Minas Gerais, temos todos os doentes tratando na oncologia,
porque o governo do Estado subsidia com R$45.000.000,00 por ano,
para que não haja filas. Deputado Carlin, saúde não tem solução para
a tabela. A cada dia, temos que lutar para que as fraudes não
ocorram. Precisamos de pessoas valorosas como V. Exa. para
atentarmos para esse problema, para que essa situação chegue ao
Presidente Lula, pois ele precisa saber que a maioria dos
procedimentos estão inviáveis, conforme mostram documentos feitos
pelo Ministério da Saúde. Quando o SUS paga a um prestador de
serviço público ou filantrópico menos do que o custo, só se houver um
milagre, as coisas vão funcionar. É algo que não tem como funcionar.
Deputado Carlin, parabéns. Continue a ser esse Deputado. Esta Casa
saberá entender se o povo de Contagem buscá-lo. Sentiremos sua
falta. Fique com Deus!

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Carlin Moura
que está se desviando do tema em debate, o que não é permitido pelo
art. 159 do Regimento Interno, apesar da relevância do assunto. O
Deputado que está discutindo não pode desviar-se da matéria em
debate.

O Deputado Carlin Moura - Perfeitamente, Sr. Presidente. O que
motivou a minha defesa e a discussão do projeto foi o objetivo de
esclarecer à população de Minas Gerais por que o Estado faz a
doação de um terreno de propriedade do poder público estadual ao
Município de Capitólio.

Reafirmo, Sr. Presidente, que a população pode achar que estamos
doando terreno por doar, que estamos nos desfazendo do patrimônio
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público de Minas Gerais simplesmente por nos desfazermos. Reafirmo
que o imóvel que doamos ao Município de Capitólio, de forma
acertada e fundamentada, constitucionalmente prevista em nossos
termos normativos, é para ampliação do posto de saúde e expansão
do serviço de saúde pública do Município.

Sr. Presidente, o tema está vinculado, e o ilustre Deputado Arlen
Santiago tem toda a razão: a saúde pública depende de melhorias
significativas em diversos aspectos. Lembrei o problema da gestão:
uma questão, um ponto, uma ótica que precisa ser enfrentada.
Concordo com o ilustre Deputado Arlen Santiago quanto à tabela do
SUS para os hospitais da rede particular. Defendo que ela deva
melhorar, mas há algo que precede a isso e é tão ou mais importante
quanto: a universalização da rede do SUS. No dia em que a rede do
SUS, pública, funcionar, o setor privado fará uma complementação.
Não pode é a forma como isso funciona: o setor privado tendo uma
prevalência sobre o público. Concordo em que a tabela deve ser
melhorada.

Também é importante esclarecermos que o financiamento é
fundamental. Na semana passada, a Comissão de Saúde discutiu,
nesta Casa, o tema da Emenda à Constituição nº 29. Ficou
demonstrado que, de 2003 a 2008, o governo federal ampliou o envio
de verbas para Minas Gerais, passando os investimentos do
Presidente Lula de R$8.000.000.000,00 para R$17.000.000.000,00. O
Presidente Lula é o que mais investe em Minas Gerais. Tenho andado
muito por este Estado, Sr. Presidente, e visto muito Prefeito
competente e muitas obras, mas, se não fosse o auxílio do Presidente
Lula, os Prefeitos estariam em dificuldades. Não falta dinheiro para
Prefeito que é bom de serviço. Há uns que até têm dinheiro, mas não
conseguem fazer o serviço.

A Comissão de Saúde abordou um problema sério: na contabilidade
do Estado de Minas Gerais consta que o investimento foi de 14,1%,
mas, na verdade, direcionados ao SUS foram somente 6,1%. O
Estado de Minas Gerais insiste e persiste em não investir na saúde
pública, porque o restante continua a investir na Copasa, na rede de
esgoto e em outras atividades que não são diretamente relacionadas
com o SUS. Aí está a diferença entre o Presidente Lula e o
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Governador Aécio Neves. Este faz choque de gestão para tirar
dinheiro da saúde. O Presidente não, o Presidente amplia o dinheiro
da saúde e os investimentos no SUS. Então, essas questões são
importantes e pertinentes.

Da mesma forma, na semana passada, discutimos os problemas do
Ipsemg, que está sendo desmontado. Quanto ao plano de saúde dos
servidores públicos, a maioria deles não está tendo acesso à
universalização do Ipsemg. Quem consegue ser atendido está
satisfeito, porque o Ipsemg, um patrimônio do servidor, funciona bem.
O problema é que maioria dos servidores estão ficando de fora. Aliás,
os convênios dos Municípios com o Ipsemg foram todos cortados. São
Municípios grandes, que dependem do Ipsemg para atender seus
servidores públicos os quais ficaram de fora. Então, precisamos estar
atentos e alertas para o financiamento, a gestão, a melhoria
progressiva dos serviços prestados pelo SUS, o rigor no
acompanhamento do dinheiro público e o compromisso de que esse
posto de saúde de Capitólio seja construído. Tenho a convicção de
que isso ocorrerá, devido à competência e à responsabilidade do
Prefeito de Capitólio, o qual fará bom uso desse imóvel, para que a
saúde pública volte a funcionar e volte aos trilhos.

Sr. Presidente, V. Exa. é médico e sabe da importância da saúde
pública. Existem situações que precisamos aproveitar. A decisão
recente do Supremo Tribunal Federal, na Súmula nº 13, proibiu o
famigerado nepotismo, e as pessoas terão que demitir seus parentes.
Vejam que coisa maravilhosa. O dinheiro que os governantes gastam
para pagar os parentes deveria ser investido na saúde pública. O
Estado de Minas Gerais terá que fazer adaptações. O ilustre
Governador do Estado, um brilhante Governador, terá que rever a
situação de sua irmã, de seu pai e de seu cunhado, que trabalham e
prestam um grande serviço ao Estado de Minas Gerais. A Dra. Andréa
Neves e o Dr. Aécio Cunha são pessoas cuja situação terá que ser
adequada à Súmula nº 13. Tenho a certeza de que o Governador do
Estado fará isso com a maior urgência possível, antes que vença o
prazo dos 20 dias determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem
sabe esse dinheiro que era gasto com os parentes do Governador
possa ser investido agora na Emenda à Constituição nº 29? Quem
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sabe o Governador agora aumente os investimentos para a saúde
pública? É importante que a população entenda que o projeto do
ilustre Deputado Domingos Sávio é de fundamental importância para o
Município de Capitólio, porque tem como destino e como fundamento
a melhoria da saúde pública desse Município.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, infelizmente os ilustres

Deputados e Deputadas não estão presentes, com exceção da minha
querida Líder, Deputada Elisa Costa, que é uma defensora da saúde e
da moralidade pública. O Plenário está vazio; portanto solicito a V.
Exa. o encerramento de plano da reunião, resguardando o tempo que
me resta para continuar a discussão desse projeto.

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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados Gilberto Abramo, Carlin Moura, Irani Barbosa e Adalclever
Lopes; aprovação - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia):
1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação
Final do Projeto de Resolução nº 2.598/2008 e dos Projetos de Lei nºs
342 e 429/2007; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.523/2007; encerramento da
discussão; votação do projeto; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação e para a continuação dos
trabalhos; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz
- Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Irani
Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Padre João -
Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h7min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Em discussão, a ata.
Com a palavra, para discuti-la, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, na reunião da tarde
de hoje houve um fato, em meu modo de ver, um tanto quanto
constrangedor e, ao mesmo tempo, ruim para esta Casa. Refiro-me ao
momento em que o Deputado Ruy Muniz, por quem tenho total
respeito, fez menção a alguns artigos publicados pelo jornal “O
Tempo” e citou o nome dos Deputados Luiz Tadeu Leite e Gil Pereira.
Segundo informações que nos chegaram, eles foram realmente
citados. Se eu estiver equivocado, faço a retratação. Não estou
pedindo a retratação por parte dele, mas, se houve a citação e ele tem
provas do acontecimento, do ocorrido, deveria, lógico, procurar os
trâmites legais. Nada mais justo que isso. Não estou tirando a razão
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do nosso colega. Se não há provas, se alguém simplesmente fez um
boato, notificou, acredito que tomar decisões em cima de boatos é
muito ruim, pois podemos fazer prejulgamento. Um outro ponto que
também nos deixou um tanto quanto constrangidos foi o fato de ele ter
mencionado o ex-Deputado Federal Vittorio Medioli. Não tenho
procuração para falar por ele, que não é do PMDB. Agora, quanto a
dizer que um ex-Deputado está em decadência, discordo muito disso.
Na verdade, ele não está em decadência. Por situações óbvias, que
conhecemos, ele preferiu abandonar, em parte, a carreira política.
Acredito que, se tivesse disputado, certamente seria um Deputado
Federal. Então solicitaria que essas palavras não constassem nos
anais desta Casa. Isso se houve menção ao nome - se não houve
menção, de antemão peço desculpas, mais em referência ao próprio
ex-Deputado Federal Vittorio Medioli.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, na discussão de hoje à
tarde, foram muito procedentes as palavras proferidas pelo Deputado
Durval Ângelo. S.Exa., em questão de ordem apresentada à Mesa,
chamava a atenção para a importância de que nós, parlamentares,
tomássemos o cuidado de não trazer aqui, para o Parlamento, as
discussões pertinentes ao processo eleitoral. Achamos correto que os
adversários, os concorrentes, façam suas disputas, suas defesas, mas
preservando o Parlamento. Nesse sentido, acho fundamental
referendar as palavras do Deputado Durval Ângelo e ficar no aguardo
do posicionamento da Mesa a respeito da questão de ordem por ele
apresentada.

Quero também, por dever de ofício, fazer a defesa da empresa
jornalística responsável pelo jornal “O Tempo”, que fica na cidade de
Contagem. Trata-se de uma empresa séria que hoje tem feito uma
renovação do jornalismo em Minas Gerais, que tem expandido suas
fronteiras, com o lançamento do jornal em Brasília, no Distrito Federal;
uma empresa que tem renovado a própria linha editorial, a
diagramação do jornal. Então é fundamental que façamos aqui o
registro de que estamos tratando de uma empresa séria, a Sempre
Editora, responsável pela edição dos jornais “O Tempo”, “Super”, “O
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Tempo Contagem”, “O Tempo - Pampulha” e “O Tempo Betim”. A
imprensa brasileira está muito bem representada por essa empresa
editorial, a Sempre Editora, que tem na sua Presidência o ex-
Deputado Federal Vittorio Medioli. É importante que saibamos separar
o joio do trigo. Se ainda há essa pendência do ilustre Deputado Ruy
Muniz e de seus acusadores, existem os fóruns competentes para
dirimi-la, mas é fundamental que fique registrada a questão de ordem
do Deputado Durval Ângelo e que possamos evitar trazer o debate
político eleitoral para o Plenário desta Casa. Então ficamos no
desagravo da empresa Sempre Editora, responsável pelo jornal “O
Tempo”. E dou aqui o testemunho de que é uma empresa da minha
cidade, Contagem, que tem exercido um jornalismo de qualidade e
tem contribuído para a imprensa, para a liberdade de imprensa em
Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, corroborando com
alguns Deputados que me precederam, da mesma forma penso que
ninguém aqui tem procuração para falar em nome do ex-Deputado
Federal Vittorio Medioli, mas, como fui seu colega de Congresso,
tenho a dizer o seguinte: poucos brasileiros têm a honradez de Vittorio
Medioli em relação à franqueza, um homem que já foi vítima, em
Minas Gerais, de tentativas de desmoralização pública. Não posso
acreditar - como não acredito - que o jornal tenha sido simplesmente
um veículo de desavença política de “a” ou de “b”. Fatos são notícia.
O que se viu nos jornais “O Tempo” e “Super” infelizmente são fatos,
e, contra fatos não existem argumentos. Respeito o Deputado Ruy
Muniz, mas gostaria de dizer que não é correto levar isso como algo
pessoal do ex-Deputado Federal Vittorio Medioli, que não está em
decadência nem abandonou a vida pública, muito pelo contrário, na
cidade que adotou como terra-mãe, é candidato a Vice-Prefeito. Os
jornais têm um homem de bem, o Luís Tito, que é irmão de um
homem que foi perseguido durante a ditadura, meu amigo, meu
companheiro do MDB dos momentos difíceis, e não dos momentos de
fanfarronice. Foram realmente momentos de luta para se manter a
democracia nesse momento. O Marcos Tito é irmão do Luís Tito,
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Diretor daquelas empresas, e diria a V. Exa., sem pestanejar, que são
homens honrados e jamais se prestariam a esse tipo de atitude. Por
isso, sem conhecer profundamente os fatos, digo que há muito a ser
explicado no que o jornal publicou. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, queria fazer das
palavras dos Deputados Irani Barbosa e Gilberto Abramo as de todos
nós, peemedebistas. Como disse meu Líder, Deputado Gilberto
Abramo, fica bem claro que há uma tentativa do Deputado Ruy Muniz
de polarizar a eleição de Montes Claros usando o candidato Luiz
Tadeu Leite, que está em primeiro lugar. Ele está usando o fato para
se fazer de vítima e conseguir alguns pontos eleitorais. Esta Casa, Sr.
Presidente, não pode permitir, em nenhuma hipótese, que tragam
para cá as questões paroquiais. Queria que V. Exa. fizesse constar
em ata nosso voto de repúdio e indignação. Na posição que o
Deputado se encontra, ele precisa se defender das acusações, e não
usar o candidato do PMDB, que vem trabalhando todos estes anos,
para se fazer de vítima e tentar encontrar-se nas pesquisas eleitorais.
Queria registrar, então, minha indignação pela forma não muito clara
com que foi usado este Plenário, como se fosse um plenário eleitoral.
Cada um dentro de sua convicção deve fazer o debate na sua cidade,
não deve trazer para a Assembléia Legislativa uma discussão que não
cabe aqui. O jornal “O Tempo” é um dos mais respeitados do Brasil,
assim como o jornal “Super”. O Sr. Vittorio Medioli veio para o País e
construiu uma das maiores empresas, um jornalismo sério. Ele tem o
Sr. Luís Tito como seu Diretor e uma equipe de jornalismo de primeira
linha. Deixamos, então, Sr. Presidente, a nossa indignação pela forma
como foi usada esta tribuna. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de integrantes do Projeto Pró-Jovem das Estações Barreiro e
Lagoinha. Agradecemos a ilustre presença de todos os jovens nesta
reunião extraordinária.
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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 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 do Projeto de
Resolução nº 2.598/2008 (À promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs
342 e 429/2007 (À sanção.).

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei nº 601/2007, apreciado na extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.523/2007, do Deputado Domingos Sávio, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capitólio o imóvel
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Continua 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, 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 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 15 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna a votação sem efeito.
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Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
19/8/2008

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Djalma Diniz, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições desta Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado Antônio
Júlio, encaminhando cópias dos Ofícios nºs 598, 580, 271/08, 013 e
970/07, expedidos pela Prefeitura Municipal de Martinho Campos; e
de ofícios publicados no “Diário do Legislativo”, na data mencionada
entre parênteses: dos Srs. Reginaldo Lopes e Ciro Pedrosa,
Deputados Federais; José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do
DER-MG (8/8/2008); José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de
Martinho Campos; Antônio de Miranda Silva e Eugênio Pinto,
respectivamente, Presidente da Câmara Municipal e Prefeito
Municipal de Itaúna (9/8/2008). 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 2.245/2008,
que recebeu parecer por sua aprovação (relator: Deputado Djalma
Diniz). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.759 e 2.771/2008. 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
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vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar em
que solicita seja realizada audiência pública, para debater o retorno de
vôos da ponte aérea do Aeroporto de Confins para o da Pampulha;
Adalclever Lopes e Irani Barbosa em que solicitam seja realizada
audiência pública para debater o impacto da realização das obras de
alargamento da Av. Antônio Carlos, em 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, 26 de agosto de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Inácio Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2008
Às 10h45min, comparece na Câmara Municipal de Ipatinga o

Deputado Padre João, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, a Deputada Cecília Ferramenta. Nos termos do §
3º do art. 125, o Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a
reunião e, nos termos do art. 120, III, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir a obra de instalação de
rede de transmissão de energia elétrica da Interligação Elétrica de
Minas Gerais - Iemg - na Área de Preservação Ambiental Ipanema,
localizada no povoado de Tribuna, que se situa na zona rural de
Ipatinga. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Dorgival da Silva, Superintendente Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável Leste Mineiro, representando José
Carlos de Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais; Vereador Dario Teixeira, representando
o Vereador Nardyello Rocha, Presidente da Câmara Municipal de
Ipatinga; Walter Freitas de Morais Júnior, Promotor de Justiça do Meio
Ambiente da Comarca de Ipatinga; Edson Nomiyama, Diretor de
Biodinâmica, representando Carlo Facondini, Diretor da Empresa
Interligação Elétrica de Minas Gerais - Iemg; José Zacarias,
Presidente da Associação de Proteção Ambiental da Bacia do
Ribeirão Ipanema; Daniel Martins Júnior, Presidente do Conselho
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Gestor da APA-Ipanema; e Luís Fernando Costa, Presidente do
Conselho de Defesa do Meio Ambiente - Codema Ipatinga -, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Sr. Jerson Kelman, Diretor-
Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, não pôde
informar a impossibilidade de seu comparecimento e justificou sua
ausência. A Presidência concede a palavra à Deputada Cecília
Ferramenta, autora do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. A Presidência recebe os seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado
Domingos Sávio em que solicita a realização de audiência pública no
Município de Passa-Tempo para debater e encontrar soluções para o
grande assoreamento das lâminas de água da Lagoa Grande,
localizada na divisa dos Municípios de Passa-Tempo, Oliveira e
Carmópolis de Minas; do Deputado André Quintão em que solicita a
realização de reunião conjunta com a Comissão de Participação
Popular para, em audiência pública, discutir a situação ambiental da
Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova
Lima; e dos Deputados Padre João e Cecília Ferramenta em que
pedem seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável solicitando a suspensão temporária da
licença de instalação da linha de transmissão Neves 1 - Mesquita,
para a revisão do seu traçado no trecho dos Municípios Ipatinga-
Santana do Paraíso, tendo em vista o impacto gerado pelo traçado
autorizado sobre unidades de conservação e mata atlântica; e sejam
encaminhadas a ata e as notas taquigráficas desta audiência pública,
realizada em Ipatinga, à Promotoria de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente da Comarca de Ipatinga e à Supram Leste Mineira.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados e demais participantes, pela presença e pelos importantes
subsídios prestados à Comissão, agradece o comparecimento da
Deputada Cecília Ferramenta, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Inácio Franco - Almir

Paraca.

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

2.484/2008
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao Centro Administrativo
do Governo do Estado de Minas Gerais.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.484/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Presidente Tancredo de Almeida Neves ao Centro
Administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais, situado no
Município de Belo Horizonte.

Tancredo Neves foi eleito o primeiro Presidente civil em mais de 20
anos, após um difícil período na história do Brasil. Embora de forma
indireta, sua eleição representou a possibilidade de reorganização da
sociedade e foi recebida com grande entusiasmo pela população
brasileira.

Mineiro de São João del-Rei, Tancredo Neves formou-se em
advocacia e iniciou sua vida pública como Vereador em sua cidade
natal. Durante sua longa e profícua carreira política, elegeu-se
Deputado Estadual, Federal, Senador e Governador de Minas Gerais.
Ainda, exerceu os cargos de Ministro da Justiça e Negócios Interiores,
Diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais e da Carteira de
Redescontos do Banco do Brasil e Secretário de Finanças do Estado
de Minas Gerais.
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Seu nome era sempre lembrado em momentos turbulentos, quando
era necessário unir interesses divergentes. Assim, foi nomeado
Primeiro-Ministro com a instauração do regime parlamentarista, logo
após a renúncia do Presidente Jânio Quadros, no período de 1961 a
1962, e o nome escolhido para, representando uma coligação de
partidos de oposição, disputar a Presidência da República, em 1985,
em eleição indireta pelo Colégio Eleitoral.

Infelizmente, foi acometido de grave doença às vésperas de tomar
posse, vindo a falecer pouco tempo depois. Por ter representado
nesse momento as esperanças do povo brasileiro, é reconhecido
como ex-Presidente do Brasil, figurando, por força da Lei Federal nº
7.465, de 21/4/1986, “na galeria dos que foram ungidos pela Nação
para a suprema magistratura, para todos os efeitos legais”.

Ressalte-se que o Centro Administrativo do Governo mineiro
representa um importante projeto para o desenvolvimento
socioeconômico da região norte e adjacências do Município de Belo
Horizonte e para a consolidação de um novo conceito de gestão
pública para o Estado de Minas Gerais.

Assinado por Oscar Niemeyer, valoriza conceitos como o de
desenvolvimento sustentável e de preservação do meio ambiente,
representando um novo marco da história arquitetônica e urbanística
da cidade. Com uma área de 804 mil metros quadrados, irá
concentrar, no mesmo espaço, 17 Secretarias de Estado e outros
órgãos das administrações direta e indireta do Estado, com exceção
de unidades de prestação de serviços diretos, como escolas,
hospitais, quartéis e delegacias de polícia, que continuarão
localizadas em áreas de estratégico acesso à população.

Diante dessas considerações, o nome de Trancredo Neves, o
grande político mineiro que catalisou a esperança nacional em favor
do restabelecimento da democracia, afigura-se como nome ideal para
denominar projeto de tal significância para os mineiros. É justa e
oportuna homenagem a quem participou decisivamente não só do
desenvolvimento do Estado, como da história recente do País.

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

2.484/2008, em turno único.
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Sala das Comissões, 28 de agosto de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.600/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos e Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras - Arpa -, com sede no
Município de Capela Nova.

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 2.600/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Artesãos e Pequenos Produtores Rurais da
Comunidade Palmeiras, com sede no Município de Capela Nova, que
tem como finalidade primordial defender os interesses econômicos e
sociais desses segmentos.

Para isso, organiza a produção e comercialização de artesanato e
gêneros agrícolas; estimula a aquisição de matérias-primas; mantém
sede própria para o melhor atendimento aos seus associados.

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

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

nº 2.600/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.764/ 2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°

1.764/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema
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de aquecimento de água por meio de energia solar nas edificações
que especifica e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir
parecer.

A requerimento do autor, deferido pelo Presidente da Assembléia no
dia 4/12/2007, foi a proposição encaminhada à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que emitiu parecer por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição sob comento pretende estabelecer a obrigatoriedade

da adoção, no Estado, de sistema de aquecimento de água por meio
de energia solar em novas edificações destinadas às categorias de
uso residencial e não residencial. Dessa forma, pretende alcançar
estabelecimentos comerciais, como academias de ginástica, institutos
de beleza, salões de cabeleireiro e similares, hospitais, unidades de
saúde com leitos, casas de repouso, escolas, creches, abrigos, asilos
e albergues. Em seu art. 3°, a obrigatoriedade esta belecida no art. 1°
se aplica às edificações novas ou não, isoladas ou agrupadas
horizontal ou verticalmente ou superpostas, da categoria de uso
residencial ou integrantes de conjunto de instalações de uso não
residencial em que haja piscina com água aquecida.

A obrigatoriedade da instalação de aquecedores solares em
edificações não é uma idéia nova. Desde 1980, o uso da tecnologia de
aquecimento solar é obrigatório em Israel, primeiro país do mundo a
adotar a política do uso da energia solar. Muitos países e muitas
cidades vêm adotando tal política como solução definitiva e
necessária, inclusive no Brasil. Na Europa, por exemplo, grande
esforço tem sido feito para ampla introdução de políticas que tornem
obrigatório um fornecimento mínimo de energia térmica em
edificações por meio de energia solar. São vários os benefícios
apontados para a adoção de tais políticas.

Entre outras vantagens, o autor argumenta que o Brasil possui
enorme potencial para aproveitamento da energia solar: praticamente
toda a sua área recebe mais de 2.200 horas anuais de insolação, com
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um potencial equivalente a 15.000.000.000.000MWh, correspondentes
a 50 mil vezes o consumo nacional de eletricidade. Mesmo assim, a
prática e econômica aplicação da energia solar no aquecimento de
água só ocorre em pequena escala, já que o aquecimento de água na
maioria das residências brasileiras é feito por chuveiros elétricos,
equipamento de baixo custo inicial, mas de grande consumo de
energia ao longo de sua vida útil, gerando importante demanda de
capital para o setor elétrico e altos custos ambientais e sociais. Os
chuveiros elétricos consomem 8% de toda a eletricidade produzida no
País e são responsáveis por 18% do pico de demanda do sistema. O
Brasil é um país tropical, com sol praticamente o ano inteiro, porém a
energia irradiada não é aproveitada como poderia ser; pelo contrário,
são utilizadas outras fontes energéticas, tais como hidrelétricas,
termelétricas, usinas nucleares, etc., que envolvem enormes
investimentos e têm grande impacto ambiental.

Cabe observar que algumas cidades do País já tornaram obrigatória
a instalação do referido sistema de aquecimento solar, tais como São
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Varginha. Para o Estado de São
Paulo, a legislação existe tanto no âmbito municipal quanto no
estadual. No primeiro, a exigência incide sobre as novas edificações
construídas no Município e, no segundo, apenas sobre os prédios
públicos. Caso semelhante se dá no Estado do Rio de Janeiro, onde a
lei se aplica apenas aos logradouros públicos.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais apresentou o
Substitutivo n° 1, com o qual concordamos, por ente nder que as
regras para construção residencial e não residencial são de
competência municipal, tanto que todos os Municípios dispõem de um
Código de Obras. Não se pode generalizar tal exigência para o
conjunto dos 853 Municípios mineiros, que apresentam realidades
socioeconômicas muito diversas. Ademais, sendo adotada norma de
âmbito estadual, há que indagar se o Estado dispõe de estrutura
administrativa para orientar os cidadãos para a implementação da
norma e fiscalizar o seu cumprimento.

Cumpre-nos informar que o Projeto de Lei n° 2.115/2 008, do
Deputado Deiró Marra, foi anexado à proposição em análise por tratar
de matéria similar. Vale a pena chamar a atenção para outro projeto
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em tramitação. Já discutido por esta Comissão, o Projeto de Lei n°
829/2007, do Deputado Célio Moreira, institui a política estadual de
incentivo ao uso da energia solar. Com foco mais amplo no potencial
de utilização da energia solar, atende às possibilidades normativas do
projeto em comento.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, a futura lei não terá impacto
negativo sobre o erário estadual nem colidirá com a Lei de
Responsabilidade Fiscal; ao contrário, propiciará ingresso de
recursos, uma vez que prevê economia de energia elétrica nos
prédios públicos.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.764/2007 no 1° turno, na forma do Substitu tivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO  DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/8/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Maria Madalena Caixeta, ocorrido em 27/8/2008, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com a diretoria da revista “Stella em Revista” pelo

lançamento de sua primeira edição (Requerimento nº 2.759/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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