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Deputado Inácio Franco                                 PV
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ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da
Reunião

Número Tipo Data da
Publicação

Página

25.10.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº
17.860 na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

24.9.2008 684

26.5.2008 2ª Reunião Conjunta das
Comissões de

Turismo, Indústria,
Comércio e

Cooperativismo e de
Meio Ambiente e

Recursos Naturais na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

24.9.2008 684

4.6.2008 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Saúde

e de Defesa do
Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.9.2008 505

15.7.2008 6ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

4.9.2008 84



Permanentes - § 1º do
art. 204 do Regimento
Interno na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.8.2008 13ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.9.2008 172

18.8.2008 21ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

2.9.2008 1

20.8.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

2.9.2008 1

20.8.2008 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

2.9.2008 3

20.8.2008 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.9.2008 266



21.8.2008 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

2.9.2008 4

21.8.2008 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.9.2008 507

26.8.2008 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.9.2008 85

26.8.2008 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.9.2008 87

26.8.2008 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

5.9.2008 173

26.8.2008 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

9.9.2008 307

26.8.2008 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de

19.9.2008 605



Transporte,
Comunicação e Obras
Públicas na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.8.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer

Sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

18.515

4.9.2008 88

27.8.2008 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

4.9.2008 88

27.8.2008 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.9.2008 89

27.8.2008 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.9.2008 175

27.8.2008 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa

5.9.2008 176



Ordinária da 16ª
Legislatura

27.8.2008 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.9.2008 177

27.8.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº
18.632, na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.9.2008 178

27.8.2008 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

5.9.2008 178

27/8/2008 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.9.2008 267

28.8.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

5.9.2008 180

28.8.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

9.9.2008 308



Legislatura
29.8.2008 41ª Reunião Especial da

2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Maçonaria e a

Comemorar o Dia do
Maçom

3.9.2008 6

1º.9.2008 42ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Comemorar o Dia do
Profissional de

Educação Física e a
Homenagear a

Memória do Professor
Sylvio José Raso

5.9.2008 154

2.9.2008 77ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

4.9.2008 44

2.9.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº

18.590

5.9.2008 181

2.9.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial

dos Aeroportos

5.9.2008 182

2.9.2008 58ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.9.2008 260



2.9.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.9.2008 268

2.9.2008 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.9.2008 428

2.9.2008 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.9.2008 431

2.9.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.9.2008 508

2.9.2008 7ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes - § 1º do
art. 204 do Regimento
Interno - na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.9.2008 785

3.9.2008 78ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

5.9.2008 118



Legislatura
3.9.2008 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.9.2008 269

3.9.2008 59ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

9.9.2008 286

3.9.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2008 432

3.9.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2008 433

3.9.2008 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.9.2008 433

3.9.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial

dos Aeroportos

12.9.2008 435

3.9.2008 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª

12.9.2008 438



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
3.9.2008 24ª Reunião Ordinária da

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

Legislatura

12.9.2008 440

3.9.2008 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.9.2008 509

3.9.2008 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.9.2008 510

3.9.2008 14ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.9.2008 607

3.9.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº

18.590

19.9.2008 608

3.9.2008 1ª Reunião 24.9.2008 685



Extraordinária da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº

18.632
4.9.2008 79ª Reunião Ordinária da

2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.9.2008 210

4.9.2008 43ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Associação Mineira de
Defesa do Ambiente -
Amda - Pelos 30 Anos

de Sua Criação

9.9.2008 272

4.9.2008 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.9.2008 435

4.9.2008 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.9.2008 436

4.9.2008 11ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.9.2008 437



4.9.2008 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2008 437

8.9.2008 44ª Reunião  Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Café
Palhares pelos 70

Anos de Sua Criação

10.9.2008 311

9.9.2008 80ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

11.9.2008 322

9.9.2008 60ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.9.2008 492

9.9.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

Sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

18.615

18.9.2008 554

9.9.2008 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2008 555

9.9.2008 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

20.9.2008 658



Constituição e Justiça
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

9.9.2008 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.9.2008 660

9.9.2008 13ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

20.9.2008 661

9.9.2008 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.9.2008 663

10.9.2008 81ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.9.2008 394

10.9.2008 61ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.9.2008 496

10.9.2008 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2008

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, a homologação e a demarcação da
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada no Estado de
Roraima, efetivadas por meio de decreto do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Djacir Melquior da Silva, Cacique da Tribo Macuxi;
Antônio Eduardo Serqueira de Oliveira, Coordenador do Conselho
Indigenista Missionário - Regional Leste - e Afonso Henrique de
Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do CAO-
Conflitos Agrários, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Célio Moreira - Fábio

Avelar.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Zé Maia, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio e Antônio Carlos
Arantes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo” de 19/8/2008: ofícios das Sras. Soiara Suziney
Xavier e Carla Rafaela Arthemalle, e Soiara Suziney Xavier e do Sr.
Max Fernandes dos Santos, respectivamente, Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano, Gerente Regional de Negócios, e Gerente,
da Caixa Econômica Federal; e dos Srs. Daniel Silva Balaban,
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
Reynaldo Fernandes, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Juliano Fisicaro Borges,
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social, e Antônio Eduardo de
Noronha Amabile, Subsecretário de Trabalho, Emprego e Renda. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
327/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); 2.122, 2.123 e 2.576/2008
(Deputado Agostinho Patrús Filho); 2.174 e 2.573/2008 (Deputado
Lafayette de Andrada); 2.352/2008 (Deputado Antônio Júlio);
2.575/2008 (Deputado Zé Maia); 2.614/2008 (Deputado Jayro Lessa)
no 1º turno. Registra-se a presença do Deputado Agostinho Patrús
Filho. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.523/2007 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho); 2.219/2008 (relator: Deputado
Lafayette de Andrada); 2.220/2008 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio) e 2.298/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes, em
virtude de redistribuição) na forma do vencido no 1º turno; 2.451/2008
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 2.452/2008 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho). O Deputado Antônio Carlos
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Arantes se retira da reunião. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.888/2007 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; 2.174/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 2.573/2008 (relator: Deputado
Lafayette de Andrada); 327/2007 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio) e 2.614/2008 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em
virtude de redistribuição) na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça; 2.575/2008 (relator: Deputado Zé Maia) e
2.576/2008 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 2.164/2008, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Zé Maia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Lafayette de Andrada - Jayro

Lessa.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 20/8/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Antônio
Carlos Arantes (substituindo o 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: Projeto de Resoluçaõ nº
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2.211/2008 e Projetos de Lei nºs 1.233/2007, 2.267, 2.268 e
2.299/2008 (Deputado Antônio Carlos Arantes); 2.300, 2.346, 2.425 e
2.491/2008 (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 do Projeto de Resolução nº 2.211/2008 e
dos Projetos de Lei nºs 1.233/2007, 2.267, 2.268 e 2.299/2008
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes) e 2.300/2008 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 2.346, 2.425 e 2.491/2008 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Gilberto

Abramo.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Leonardo Moreira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara
aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência acusa o recebimento
do Projeto de Lei nº 2.311/2008, em 1º turno, e designa o Deputado
Délio Malheiros relator da matéria. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a inobservância da Lei nº 14.689, de
30/7/2003, que dispõe sobre a informação ao consumidor de alteração
no peso, no número de unidades ou no volume de produto
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comercializado no varejo. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Amauri Artimos da Matta, Promotor de
Justiça de Defesa do Consumidor; Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador do Procon da Assembléia Legislativa; Stael Christian
Riani Freire, Coordenadora do Procon Municipal; José Luiz Foureaux,
Diretor de Metrologia Legal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de Minas Gerais - Ipem-MG -; Andréa Gilbert de Lima, Gerente
Jurídica da Associação Mineira de Supermercados - Amis -, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Leonardo Moreira, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. 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, 28 de agosto de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2008
Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Domingos Sávio - Entrega de placas
- Palavras do Sr. Antônio José dos Santos - Palavras do Sr. Hédison
Damasceno - Palavras do Sr. Eduardo Teixeira de Rezende -
Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Domingos Sávio - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Antônio José dos Santos, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais; Hédison Damasceno, Soberano Grão-
Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Amintas de Araújo Xavier,
Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Sebastião
Cardoso, Presidente do Supremo Conselho do Grau 33 de Minas
Gerais; Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre Adjunto do
Grande Oriente de Minas Gerais; e Deputado Domingos Sávio, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Getúlio Gontijo

Amorim, Assessor Parlamentar, neste ato representando o IEF;
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Alcimar Santos Viana, Defensor Público, representando o Sr. Marcelo
Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública; e do
Vereador Hugo Thomé.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a maçonaria e a

comemorar o Dia do Maçom.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,
acompanhando gravação do Coral da Assembléia, sob a regência do
maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Domingos Sávio

Exmo. Sr. Deputado Lafayette de Andrada, que representa o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa.
Cumprimentando o prezado Deputado Lafayette de Andrada, que
preside esta sessão, estendo os cumprimentos aos demais colegas
Deputados e faço uma menção especial ao Deputado Sebastião
Costa, também presente. Sereníssimo Antônio José dos Santos,
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; Soberano
Hédison Damasceno, Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas
Gerais; Eminente Amintas de Araújo Xavier, Grão-Mestre do Grande
Oriente de Minas Gerais; Sebastião Cardoso, Presidente do Supremo
Conselho do Grau 33 de Minas Gerais; Sereníssimo Eduardo Teixeira
de Rezende, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de Minas
Gerais; Soberanos Veneráveis Poderosos Irmãos. Cumprimento
também de modo especial os nossos Sobrinhos e o povo mineiro, que
nos acompanha pela TV Assembléia.

Sr. Presidente, inicio as minhas palavras falando da minha alegria
de poder indicar à Assembléia e ter o acolhimento unânime dos meus
pares a iniciativa desta justa homenagem, oportunidade que nos dá de
refletir sobre a história, milenar em todo o mundo e secular no Brasil,
da ordem maçônica. De modo especial, a satisfação de ter na
Presidência dos trabalhos desta Casa o Deputado Lafayette de
Andrada, que representa na linha direta aquele que foi um dos
maçons que, a exemplo de tantos outros, é orgulho da nossa história,
pois foi o patriarca da nossa independência e o primeiro Grão-Mestre
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do Grande Oriente Brasileiro, instalado em 17/6/1822, o nosso
Sereníssimo Grão-Mestre da ocasião, José Bonifácio de Andrada e
Silva. Não é um mero acaso. Tive a felicidade de convidar e ter a
pronta acolhida do nobre colega Deputado Lafayette de Andrada, que
tem um perfil nato de maçom pelas suas características de homem
livre. De bons costumes, de homem sério e íntegro, que, com certeza,
faz jus a essa linha direta de consangüinidade com o patriarca da
independência. Fiz essa referência aproveitando dos anais do
Senado, no qual temos várias referências interessantes. Antes de
aprofundar-me um pouco, quero falar da minha alegria em rever aqui
tantos irmãos, tantos paços veneráveis, de todos os recônditos de
Minas Gerais.

Permitam-me saudar na pessoa do nosso querido paço venerável
Newton Gomes - para mim, referência e exemplo de vida e de história
na maçonaria, especialmente, a expressiva comitiva de
representantes das cinco lojas da minha querida cidade de
Divinópolis: Estrela do Oeste, Veritas Vincit, Mércia Rangel, Marcius
da Anunciação e Vigilante do Divino. Estendo os cumprimentos aos
meus irmãos da minha loja mãe, Vigilantes do Santuário. Não quero
ater-me aos cumprimentos, porque somos todos irmãos e essa é uma
das características fundamentais da ordem maçônica. Ao fazer uma
breve leitura dos anais do Senado, encontrei algumas referências
históricas que acho oportuno mencionar neste momento em que nos
reunimos na Casa do povo mineiro para homenagear a maçonaria,
por ocasião do Dia do Maçom, dia 20 de agosto, mas que, em razão
do calendário desta Casa Legislativa, está sendo comemorado hoje.
Trata-se de referências de um passado um pouco distante, mas de um
presente que mostra a atuação da maçonaria na história do Brasil.

Ao cumprimentar o meu Presidente, já fiz referência à presença da
maçonaria no processo de independência do nosso país, proclamada
por D. Pedro, que era um irmão maçom. As coisas não pararam por
aí, aliás não começaram por aí. Tivemos o processo da Inconfidência
Mineira, com Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, a
Proclamação da República, etc. Foram tantas as situações que
teríamos muito o que relatar, mas quero chegar aos tempos atuais.
Encontrei alguns pronunciamentos de períodos preocupantes do
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nosso país ainda no regime militar. O irmão Gastão Miller, Deputado
pelo MDB, se manifestava em pronunciamento no Senado, trazendo
ao conhecimento de todos os Senadores um documento intitulado “Ao
povo e à Pátria”, editado ainda no início da década de 80, ou seja, em
pleno regime militar, mas sob os auspícios dos movimentos de
distensão política liderados por Tancredo Neves, Ulysses Guimarães.
Essas pessoas já buscavam discutir as condições de liberdade e a
necessidade de lutar por ela, mas de uma forma como a maçonaria
sempre faz, assim como fez no processo de libertação do País:
articulada, planejada, pensada e construída com base no
entendimento. Também já tínhamos manifestações como essa que
aqui encontrei, falando da importância, naquele momento, de termos
eleições diretas para a Presidência da República, além de revisão da
nossa legislação, de uma nova Constituição brasileira, que veio em
1988.

Faço essas referências, Sereníssimos Grão-Mestres e meu prezado
Presidente Deputado Lafayette de Andrada, para chegar aos tempos
atuais e fazê-lo de uma forma ordenada, trazendo à reflexão de todos
o fato de que, ao falarmos da atuação da maçonaria, não podemos
correr o risco de aqueles que não conhecem os princípios, os valores,
os trabalhos desta ordem milenar acharem que estamos apenas nos
atendo a um saudosismo de alguns séculos atrás, como se ela
houvesse adormecido ou se transformado em mais uma forma de
associativismo sem maiores propósitos. Não é bem assim, pelo
contrário, a maçonaria - como eu mostro e como está registrado em
documentos de nosso país - esteve e está presente na vida do nosso
povo. Ainda recentemente, há cerca de três anos, em 2005, aqui
estavam as três potências mineiras reunidas neste Plenário a
manifestar sua indignação com um verdadeiro pacote de maldades do
governo federal, que propunha aumentar os impostos de uma forma
absolutamente inaceitável, considerando-se o volume assustador de
impostos pagos no Brasil. Há dois anos, em 2006, tivemos o
documento que trazia a manifestação do Senador Arthur Virgílio,
encaminhando aos anais do Congresso a “Carta à Nação”, editada
pela Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, constituída das
27 grandes lojas maçônicas. Elas estiveram reunidas no período de 7
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a 12 de julho, em Foz do Iguaçu, tratando exatamente de trazer à tona
e à discussão do povo brasileiro a indignação de toda a ordem
maçônica frente ao caos de corrupção que assombrou e continua
assombrando o Brasil, em especial naquele período em que vieram à
baila escândalos como o do “mensalão” e outras mazelas mais. Feitas
essas considerações, Sr. Presidente, em que pese a estarmos em um
momento de júbilo por termos a oportunidade, na Casa do povo
mineiro, de homenagear essa ordem fundamentada nos princípios da
liberdade, da igualdade e da fraternidade, e em que pese ao fato de
ser o sentido primeiro da homenagem, lembro que há uma melhor
forma de homenagear, além de reconhecer esse passado, essa
história e este presente de compromisso com a Nação e de busca não
apenas do autoconhecimento e do aperfeiçoamento moral de cada um
de seus membros, mas também da construção - nós somos obreiros,
pedreiros, operários - do caráter humano e, acima de tudo, de uma
sociedade mais justa, mais fraterna, em que valores morais como a
ética, a probidade, o compromisso e o respeito para com o próximo
não sejam apenas substantivos de uma boa retórica, mas sim prática
contextualizada na vida de cada cidade. Assim se formam as lojas
maçônicas. Portanto, homenagear, em meu entendimento, meus
irmãos e meus concidadãos mineiros e brasileiros é, mais do que
nunca, revigorar esses valores e ter a oportunidade de compartilhar
com a sociedade esses princípios, tirando um pouco esse véu que
tem apenas o propósito de manter discreta a atuação da maçonaria,
para não ceder à tentação da vaidade, dos holofotes, da mídia. É
discreta, e não secreta, como muitas vezes os que ignoram sua forma
de organizar proclamam indevidamente.

A nossa organização, de forma discreta, fundamenta-se em
princípios e na busca de reunir pessoas que acreditam e, mais do que
acreditar, praticam valores próprios dos homens livres e de bons
costumes. E não há segredo nem mistério em dizer que um bom
maçom é buscado entre as boas pedras da sociedade para construir
bons alicerces, as pedras brutas, mas de boa origem, como não tenho
dúvida de afirmar ser o Presidente desta reunião.

E ali, sendo lapidada pela vivência, pela convivência, essa pedra
angular nos permite, de fato, construir, elevar templos às virtudes e
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contribuir para que tenhamos uma sociedade melhor. E, nesse
processo, a seleção há de ser cada dia mais rigorosa, o que não
eqüivale a preconceito, o que não eqüivale a nenhuma forma de
discriminação, pelo contrário, é um estímulo àqueles que querem
participar da organização de um mundo melhor; deles é apenas
solicitado que prezem e que pratiquem os bons valores da convivência
humana, o espírito de fraternidade, de respeito, de solidariedade, de
doação, de integridade moral e cívica, de amor para com a nossa
Pátria, de compreensão das nossas limitações, até para que
possamos, sim, buscar o auto-aperfeiçoamento, tendo a crença de
que há um criador, um Deus, o grande arquiteto do universo, sem, no
entanto, fazermos nenhum tipo de cerceamento ou de orientação de
natureza religiosa. Pelo contrário, vivendo, pregando e praticando o
mais pleno e harmonioso ecumenismo. Com esse espírito, não tenho
dúvida de que, embora já tenhamos contribuído muito para a história
da humanidade, que o digam todos os povos da América Latina, com
figuras como Simón Bolívar, irmão maçom; San Martin, grande
libertador dos “hermanos” argentinos, apesar de não tão “hermanos”
no futebol, mas sim um povo com os quais sempre devemos ter os
mais fraternos e respeitosos laços. E aqui em nosso querido Brasil,
figuras que remontam, como Tiradentes e tantos outros, até os
tempos atuais. A América do Norte, com mais de 15 mil lojas
maçônicas, com George Washington, com Roosevelt e com tantas
outras figuras que honram a história da humanidade. Malgrado termos
a história a justificar esse encontro, o que mais me motiva são esses
valores aos quais acabei de referir-me e que possibilitam à grande
maioria das cidadezinhas de Minas Gerais, das mais de 300 que nos
assistem neste momento pela TV Assembléia, ter uma loja maçônica,
que é sinônimo de templo, de local em que se procura fazer o bem,
que é sinônimo de local em que se reúnem pessoas de bem,
comprometidas que são em buscar tempos melhores não para si, mas
para o conjunto das pessoas que vivem na cidade.

Essa realidade me dá absoluta convicção sobre as ações
filantrópicas que fazemos no dia-a-dia, característica fundamental e
rotina operacional dos obreiros em lojas e especialmente fora delas.

Em que pese a isso já ser valoroso, o cenário que temos pela frente
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deve fazer com que esta homenagem seja quase como um grito de
guerra, que esta homenagem seja a oportunidade de estarmos a dizer
para Minas e o Brasil que aqui se reuniram homens de bem e
mulheres, nossas esposas, as nossas Filhas de Jó, os nossos
Sobrinhos Demolay, jovens que se preparam com os propósitos que a
maçonaria preceitua.

Aqui se reúnem essas pessoas com a convicção de que este país
não é o que queremos, porque sabemos que o nosso Brasil, a nossa
Pátria é melhor e muito melhor. Sabemos que o que estão a fazer com
o nosso país é inaceitável. Sabemos que a democracia, tão defendida
pela maçonaria, a democracia que já custou a vida de tantos, no Brasil
está a engatinhar e sendo pisoteada por alguns que não
compreendem o significado de representar digna e honestamente o
povo.

Além dessas mazelas, ainda vivemos a penumbra de, embora
estejamos em um Estado de Direito bem definido na nossa Carta
Magna, deparar-nos, dia após dia, com uma situação em que um
Congresso não legisla, submete-se, acovarda-se e transfere ao
Supremo a função de decidir e interpretar, a partir de uma
Constituição. Esta é bem-elaborada, sim, mas, na sua grande parte,
está a requerer regulamentações adequadas, atualizadas e que
interessam ao povo, mas contrariam interesses mesquinhos e
corporativos. Diante disso, passa o Supremo a ter que buscar na
interpretação praticamente a legislação daquilo que caberia ao
Congresso.

Por outra, o próprio Executivo, em tempos em que proclamamos ter
superado a página negra, do ponto de vista democrático do período
de exceção, do AI5, do ato institucional que castrava, calava, inibia e
proibia os representantes do povo de legislar, organizar-se e
manifestar-se, em tempos em que estamos a acreditar que temos um
Congresso para nos representar, está lá, diariamente, o Poder
Executivo a editar medidas provisórias e mais medidas provisórias,
em um gesto unilateral e autocrático de governar. Diante disso, vemos
a mídia transmitir o que, de fato, é uma vergonha, passando aos
nossos jovens e ao povo em geral uma descrença absoluta e
generalizada, como se o País ou até mesmo a democracia não tivesse



13

jeito, como se votar não valesse a pena, como se todos os
representantes públicos fossem iguais.

Resta às reservas morais como a maçonaria, resta àqueles que não
ingressaram nem enveredaram para a vida pública ou qualquer
organização na busca do interesse próprio não apenas resistir, mas
combater o bom combate e defender esses princípios seculares no
Brasil e milenares na história da humanidade de que o poder emana
do povo e pelo povo e para o povo deve ser exercido, art. 1º da nossa
Carta Magna, o qual, na prática, não é plenamente vivenciado por
aqueles escolhidos. Temos aí, dia após dia, experiências negativas
que nos trazem a esse estado de perplexidade com a organização
política no País.

Portanto, como representante público, conclamo os irmãos maçons,
conclamo o povo de bem para que em vez de acreditar que tudo está
perdido - e não está -, nos baseemos em tantas testemunhas da
história do País, da América Latina, da América do Norte, da Europa,
do mundo oriental, do mundo ocidental, para nos unirmos num
verdadeiro mutirão cívico pelo resgate dos valores éticos e morais na
vida pública e em todas as relações no âmbito de nossa sociedade.
Esses são os princípios fundamentais da maçonaria. Não podemos,
por nem mais um dia, deixá-los fechados dentro de quatro paredes ou
entre colunas; eles precisam ser proclamados, reivindicados,
glorificados, para que ninguém tenha vergonha de ser honesto, para
que jamais ninguém tenha de sair e de dizer que vai votar em alguém
que rouba, mas faz, para que possamos entender que é possível fazer
com honestidade, para que possamos entender que é possível votar
em alguém, fiscalizá-lo, acompanhá-lo, ter um resultado não para
esse alguém, mas para a sociedade. E, para isso, a minha esperança
recai sobre os nossos homenageados.

Encerro minhas palavras mais uma vez manifestando na pessoa dos
nossos Grão-Mestres e na pessoa de todos os Poderosos Irmãos que
aqui estão o orgulho de poder, há quase duas décadas, antes mesmo
de enveredar pelo mundo da política partidária ou eletiva, ter sido
recebido entre os irmãos, ter sido acolhido e manter, com fidelidade e
de maneira muito clara e sem constrangimento, um orgulho enorme
de ser irmão de cada um dos senhores. Muito obrigado.
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Entrega de Placas
O locutor - Neste momento, o Deputado Lafayette de Andrada,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, entregará aos Srs. Antônio José dos Santos,
Hédison Damasceno e Amintas de Araújo Xavier placas alusivas a
esta homenagem. As placas contêm os seguintes dizeres: ”Para a
maçonaria, o progresso só é possível quando fundamentado no
respeito à personalidade, à justiça social e à solidariedade entre os
homens. Essa instituição busca proporcionar a seus membros a
possibilidade de alcançar aperfeiçoamento, instrução e disciplina, sem
ligação com nenhuma bandeira política ou religiosa. Por ocasião do
Dia do Maçom, comemorado em 20 de agosto, a merecida
homenagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a essa
importante sociedade, que tanto tem contribuído para a felicidade e o
bem-estar da humanidade em todo o planeta”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Domingos Sávio, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, para fazer conosco
a entrega das placas.

- Procede-se à entrega das placas.
Palavras do Sr. Antônio José dos Santos

Exmo. Sr. Deputado Lafayette de Andrada, representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; Irmão Hédison Damasceno, Soberano
Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais - Gomg -; Irmão
Amintas de Araújo Xavier, Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente
de Minas Gerais; Irmão Sebastião Cardoso, Presidente do Supremo
Conselho do Grau 33 de Minas Gerais; Sereníssimo Irmão Eduardo
Teixeira de Rezende, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de
Minas Gerais; Exmo. Irmão Deputado Domingos Sávio, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; meus Grãos-
Mestres ad Vitam; meu querido irmão e amigo Tomaz Luiz Naves;
meu querido Irmão Dálcio Antônio Cardoso; Irmão Mílton Ferreira
Lopes, Grão-Mestre ad Vitam do Gomg; meu Presidente da Egrégia
Câmara Legislativa da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,
Antônio Pedro Ragazzi; meu querido Irmão René Ferraz, Procurador-
Geral da Ordem; meu querido Irmão Leo, Irmão mais antigo da nossa



15

Grande Loja Maçônica de Minas Gerais aqui presente, em cuja
pessoa cumprimento todos os Irmãos aqui presentes; minhas queridas
cunhadas, minhas queridas Filhas de Jó, meus queridos Sobrinhos
Demolay: Vinte de agosto, Dia Nacional do Maçom. Justificar essa
efeméride seria voltar as páginas da história do Brasil e constatar que
a nossa excelsa instituição confunde-se com essa história, pelo que
protagonizou em benefício da Nação e do povo brasileiro. Para melhor
elucidação, uma citação merece destaque: “A independência do Brasil
foi realizada à sombra da acácia, cujas raízes prepararam o terreno
para isso. Isso é o que a documentação histórica nos ensina e prova”.
Graças à atuação da maçonaria, conseguimos a nossa
independência.

O registro acima nos serve de lição. É gratificante pertencer a uma
instituição que lutou no passado, em todos os movimentos cívicos do
nosso país, e que, embasada em sãos princípios, continua
trabalhando pelo bem-estar da humanidade, mesmo ciente de que o
Brasil de hoje e os seus cidadãos precisam se libertar de outros
grilhões, quais sejam as imposições de tecnocratas, as garras das
multinacionais, as idéias sectaristas e os falsos administradores, que
deveriam lutar pelo interesse e bem-estar do povo.

Diante de um quadro com tantas irregularidades e revelações nas
manchetes, cabe-nos uma indagação: será que podemos considerar o
nosso querido Brasil como uma nação realmente independente?
Alentados pelo dinamismo dos que fazem a nossa Grande Loja e a
maçonaria mineira, reiteramos algumas de nossas preocupações,
que, por certo, serão analisadas e aproveitadas em operações futuras,
visto que a vivência plena da essência é a vontade de um grande
número de irmãos e o anseio do povo brasileiro.

O Brasil é independente, mas o desrespeito aos direitos do cidadão
brasileiro continua estampado nas grandes cidades, invadidas por
menores abandonados, ao desabrigo, caracterizando-se dessa forma
um problema social que cresce em progressão geométrica.
Sucessivos programas exibem projetos faraônicos, regidos por prazos
fatais. De orçamentos apressados resulta a grande corrupção,
permitindo-se desvios incalculáveis de dinheiro público e favorecendo-
se tão-somente a marginalidade. A habitação é, às vezes, o programa
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prioritário para o repasse de verbas. Enquanto isso, as sedes
governamentais, ressalvando-se as exceções, ostentam o luxo e o
requinte dos granitos, alumínios e blindex, e as habitações populares
se constituem em autênticos aglomerados.

É triste saber que a miséria ainda grassa no Nordeste brasileiro,
num quadro que se reveste de cores bem mais negras do que se
imagina, e que o sistema educacional, a nosso ver, não obstante o
nível do ensino mais qualificado, ainda é seletivo, tendendo ao
esmagamento da nossa herança cultural. Se nos esforçamos pela
educação dos filhos nos padrões da moralidade, vermos a televisão
entrar em nossos lares, usurpando o direito à privacidade por meio de
programas de péssima qualidade, que divulgam padrões culturais de
outros povos em crise, angustiados, na orgia do sexo e da violência.

Governantes, às vezes, fecham os olhos para os problemas do meio
ambiente, favorecendo especuladores estrangeiros, que devastam
nossas florestas, poluem nossos rios e exploram as nossas riquezas
naturais.

Esta é a nova etapa da história em que estamos vivendo: a política
denominada neoliberalismo e a economia de globalização, com
marcas tangíveis de exclusão e discriminação. O povo brasileiro está
condenado ao abandono, condenado à “morte”, para que o lucro de
uma minoria não seja afetado. A delinqüência e o crime são
explorados pela mídia em manchetes deprimentes, que evidenciam a
falta de instrução cívica e moral - há muito tempo extinta em nossas
escolas -, espiritual e cristã para tantos quantos a sociedade
marginaliza, arrogando-se o direito de fazer cumprir a lei.

Na área da saúde, deparamo-nos com mais de 2 mil Municípios sem
médicos, hospitais ou postos de saúde, onde 1 milhão de pessoas
morre na indigência por falta de assistência médica. Mas nem por isso
os tributos exorbitantes deixam de ser cobrados pelo governo. Essa
prática não é geral. Em certas circunstâncias, dá azo à fraude e à
corrupção. A política econômica de recessão, às vezes permitida pelo
governo, afeta diversos segmentos profissionais e leva o desemprego
a milhares de pais de família, propiciando lucros criminosos à rede
bancária e aos grandes grupos multinacionais que, com as
privatizações, vão tomando conta do nosso patrimônio.
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Os deveres do Estado para com o cidadão, ressalvando exceções,
revelam-se, às vezes, como letras mortas de nossa Constituição. Não
é incomum que governantes, ante o fracasso de planos sociais,
tentem desviar a atenção do povo para outras campanhas,
escondendo a falta de gerenciamento. Em certas ocasiões, vimos a
sociedade exaurida, alienada e esmagada pela falta de escrúpulos de
homens que governam o destino do País. Não há, talvez, em toda a
história exemplos tão gigantescos de alienação cultural. Na crista
desse amontoado de acontecimentos, é imperioso que tenhamos uma
participação ativa a fim de alertar o cidadão brasileiro para a
articulação de um programa de salvação para o nosso Brasil
independente. Urge que se evidencie o absurdo do sistema que nos
impõe o governo. Há muito que se convive com o estado de penúria,
perdendo-se o verdadeiro conceito de virtude. Não deixemos que a
decadência venha aniquilar de vez os ideais do nosso povo.
Empreendamos uma jornada de energia, sem precedentes, para
reacender no povo brasileiro o espírito de luta e o interesse pela
caminhada em busca de dias melhores.

A maçonaria, que sempre esteve presente nos momentos mais
difíceis de nossa pátria, a exemplo da libertação dos escravos, da
Independência do Brasil, da Proclamação da República, da
Inconfidência Mineira e de tantos outros movimentos libertários,
dignifica-se pelo reconhecimento e pela capacidade de disponibilizar a
cada maçom um programa de trabalho e de conscientização do
cidadão sobre os problemas sociais que afligem a Pátria. A aspiração
comum da Ordem - já dizia Quintino Bocaiúva - é a de manter vivas e
respeitadas as tradições veneráveis da instituição maçônica, e, como
bons obreiros abnegados do bem, temos o dever de trabalhar pela
felicidade do Brasil, em cujo seio vivemos e ao qual nos prendem os
vínculos dos interesses materiais de nossa existência e os vínculos
ainda mais fortes dos interesses morais e afetivos de nossa alma. A
cada geração, a sua parte no trabalho e na luta, no esforço e no
sofrimento.

Fazemos um apelo, neste dia consagrado ao maçom, visando a
novas conquistas, sem perder de vista as características da
universalidade e regularidade, preservando nossas peculiaridades,
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aproveitando o que realizamos de bom no passado e almejando um
futuro promissor.

As glórias do passado são alento para as grandes empreitadas que
nos esperam, pois não podemos mais admitir a omissão em relação
aos princípios que a instituição defende. Ousamos declarar que é hora
de sermos mais realistas em nossos ideais. É hora de darmos um
basta a essa inatividade; é hora de sermos mais objetivos,
empunhando as ferramentas dos verdadeiros pedreiros-livres, a fim de
cavarmos masmorra para as nossas próprias vaidades, buscando
urgentemente a integração e a fortaleza da maçonaria no Brasil.

Enquanto maçons, devemos buscar com veemência nova vocação,
uma meta para nossos anseios, um programa de alto alcance para as
idéias, mesmo que pareçam impossíveis. É hora de fazer valer a
nossa união em torno de um só objetivo, de um pensamento único e
de uma só direção; é hora de fazermos nossos acertos, de fazermos
um diagnóstico acurado levando em conta o nosso passado,
analisando com muito cuidado o presente e estabelecendo metas para
o futuro.

No instante em que esta Casa, constituída de insignes
representantes da sociedade, presta homenagem à instituição
maçônica, ao Dia do Maçom, propomos uma parceria permanente, de
contínuo trabalho não só pelo bem-estar social, mas também pelo
desenvolvimento do Brasil, resguardando-o de máculas e de feridas
que, às vezes, o fazem doente.

Resta-nos, neste momento solene de elevado espírito público, em
nome da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, expressar os mais
sinceros agradecimentos ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, aqui hoje representado
pelo nosso Deputado Lafayette de Andrada, e a todos os integrantes
desta ilustre Casa do Legislativo Estadual, em especial ao Exmo. Sr.
Deputado Domingos Sávio, autor do requerimento e nosso irmão de
todas as horas, pela fraterna acolhida à família maçônica, neste
recinto do Plenário Juscelino Kubitschek, para a reunião solene de
homenagem à maçonaria mineira, que se realiza nesta data,
29/8/2008, como forma de comemoração do Dia Nacional do Maçom,
20 de agosto, honrando sobremaneira as três potências da jurisdição
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mineira, aqui representadas.
O estimado Irmão Deputado Domingos Sávio é um baluarte da

maçonaria universal e exemplo de tantos outros nesta Casa do
Legislativo mineiro, que tem feito de tudo para melhor representar o
cidadão. Ao final, dirigimo-nos às lideranças desta ilustre Casa do
Legislativo para externar a gratidão do maçom e de seus familiares
aqui presentes pela forma com que distinguiram a todos e também
pela oportunidade ímpar que nos deram de levar aos quadrantes a
mensagem de altruísmo e de reconhecimento da maçonaria universal
aos valores éticos e morais de nossa pátria. Justos, haveremos de
enaltecer o Brasil independente.

Parafraseando o pensamento do Exmo. Sr. Governador do Estado
de Minas Gerais, Aécio Neves, vimos reafirmar que Minas Gerais é o
melhor lugar para se viver. Salve a maçonaria mineira! Salve a
maçonaria brasileira! Salve o Dia Nacional do Maçom! A todos vocês,
um beijo carinhoso e o nosso muito-obrigado.

Palavras do Sr. Hédison Damasceno
Exmo. Sr. Deputado Lafayette de Andrada, representando o Exmo.

Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sereníssimo Irmão Antônio
José dos Santos, Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais; Eminente Irmão Amintas de Araújo Xavier, Grão-Mestre do
Grande Oriente de Minas; querido Irmão Sebastião Cardoso,
Presidente do Supremo Conselho do Grau 33 de Minas Gerais;
querido Irmão Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre Adjunto do
Grande Oriente de Minas Gerais; meu querido Irmão Domingos Sávio,
Deputado autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;
meu querido Irmão Mílton Ferreira Lopes, Grão-Mestre ad Vitam do
Grande Oriente de Minas Gerais; meus Irmãos Dálcio e Tomaz Naves,
Grão-Mestre ad Vitam da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais;
meu querido Irmão Raimundo Brina, Presidente do Tribunal de Justiça
Maçônica do Grande Oriente de Minas Gerais; querido Irmão Cléber
Menezes, Presidente da Assembléia Legislativa do Grande Oriente de
Minas Gerais; minhas queridas senhoras; queridos jovens Demolay e
Filhas de Jó; meus queridos irmãos veneráveis de lojas aqui
presentes; nosso Irmão Cecílio Ribas, em cuja pessoa cumprimento
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cada um dos maçons presentes nesta noite memorável; Exmo. Sr.
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa,
representado pelo nosso querido Deputado Lafayette de Andrada,
aqui estou, representando o Grande Oriente de Minas Gerais, para
dirigir-vos algumas palavras sobre o Dia do Maçom nesta sessão que
lhe dedica a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a
requerimento do nobre Deputado Domingos Sávio. A maçonaria,
como é geralmente definida, é uma associação iniciática, progressista,
beneficente, liberal, educativa e filosófica, que tem como objetivo o
aperfeiçoamento moral, espiritual, social e cultural do homem.
Constituída de homens livres e de bons costumes, representativa de
todos os segmentos da sociedade, unidos num ideal comum, tem uma
história de lutas e glórias em todos os países em que se acha
instalada. É regida por leis próprias, fortalecida e cimentada por
princípios previamente estabelecidos.

As grandes transformações sociais do mundo, desde o séc. XVII,
tiveram a participação maçônica. Nessas transformações,
participaram grandes maçons, empenhados na luta pela
independência política, econômica e social de seus países. Não sendo
órgão de nenhum agrupamento político, religioso ou sectário, a
maçonaria dedica-se ao estudo e à solução dos problemas humanos
que atormentam o homem, disseminando as idéias de paz, justiça e
fraternidade, sem distinção de raça, credo ou nacionalidade.
Congrega e reúne seus membros num mesmo ideal, ligando-os num
mesmo sentimento, numa só família, sem interferência nas crenças
religiosas e filiações políticas de cada um, desde que compatíveis com
os princípios maçônicos.

Atualmente, no Congresso Nacional, nas assembléias legislativas,
nas câmaras municipais, nos Poderes Executivo e Judiciário, no
comércio e na indústria, nas associações de classe, está a maçonaria
representada por muitos de seus membros, participando da vida
pública e social e trabalhando pelo bem comum, em consonância com
os preceitos da Ordem Maçônica. Os maçons sentem-se honrados e
gratos por esta homenagem que lhes presta a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, na qual se acha representada a
maçonaria mineira por ilustres e valorosos Deputados, empenhados
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na elaboração e aprovação de leis em benefício do povo mineiro.
Sem prejuízo dos seus princípios básicos, a maçonaria, como

instituição humana, não poderia ficar indiferente à ação política e
social, atuando dentro de seus padrões éticos, para lutar pelas
conquistas sociais, necessárias ao progresso humano. Contra a crise
moral e ética que estamos vivendo, diariamente divulgada pelos
órgãos de comunicação, erguem-se as vozes indignadas das nossas
lojas e dos nossos irmãos. A solução deve ter sólido embasamento
moral, idealístico, como formação de caráter, patriotismo, sentimento
de dever e humanidade, a que devem recorrer os legisladores na
elaboração das leis. Cumpre-nos despertar nos cidadãos o valor da
ética e da moral social, repudiando o comodismo, o desânimo, a
desesperança e combatendo a prática de ações condenáveis, o que
deve fazer a maçonaria, em suas lojas, de acordo com o seu sistema
de moralidade. Se os nossos antepassados participaram da luta pela
independência de suas pátrias, hoje já não temos colônias para
emancipar, hoje os tempos são outros, há outras situações,
cumprindo-nos atuar em outro campo, no da moralidade dos
costumes, no da prevalência da liberdade, da fraternidade e no da
solução dos problemas éticos e socioeconômicos.

Outro tema de suma relevância, que constitui séria preocupação não
só nacional, mas internacional, é o meio ambiente, que está a merecer
uma verdadeira cruzada para sua solução. Nisso deve empenhar-se a
maçonaria, a par dos poderes competentes, alertando a opinião
pública para a sua gravidade e participando efetivamente na sua
divulgação, esclarecendo e chamando a atenção para os efeitos
danosos da poluição do ar, das águas, da utilização irracional do solo,
da lesão à flora e à paisagem, da destruição da fauna, do
desmatamento, principalmente da floresta amazônica, além de outros
atentados ao meio ambiente.

Façamos desta comemoração o ponto de partida para a participação
maçônica nessa nobre cruzada. A história de hoje, da qual os maçons
continuam como protagonistas, exige que assumamos um papel
efetivo como partícipes responsáveis. Devemos responsabilizar-nos
por posições que têm urgente necessidade de concretização. Essa é a
posição do Grande Oriente de Minas Gerais, de suas lojas e de seus
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obreiros.
Nossos parabéns e agradecimentos aos maçons aqui presentes,

prestigiando esta comemoração tão honrosa para todos nós. Ao ilustre
Presidente desta Casa Legislativa; ao Deputado Lafayette de
Andrada, que hoje preside esses trabalhos de elevada tradição cívica
e patriótica; ao nosso irmão Deputado Domingos Sávio, autor do
requerimento para realização desta solenidade; e a todos os nobres
Deputados que integram e honram esta Assembléia, nosso fraternal
reconhecimento e a expressão da nossa estima e gratidão. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Eduardo Teixeira de Rezende
Senhoras e senhores presentes a este evento; povo mineiro que nos

ouve por meio da TV Assembléia; Exmo. Deputado Lafayette de
Andrada, do clã de José Bonifácio de Andrada, nosso Patriarca da
Independência, nome que tem muito a ver com o motivo da nossa
reunião de hoje, comemorando o dia 20 de agosto, o Dia do Maçom.
Nessa data foi criado o Grande Oriente do Brasil, que teve como seu
primeiro Grão-Mestre D. Pedro I, que aqui, no Brasil, era o imperador
de dois mundos, e, na Europa, Pedro IV, que foi lutar contra seu
irmão, D. Manuel, por causa das idéias e dos ideais defendidos pela
maçonaria. Ao final dessa luta, lá sucumbiu, mas seus ideais
continuaram.

O que comemoramos nesta data? O que nos reúne aqui? Qual é o
nosso propósito? A maçonaria é simbólica. Um de seus maiores
símbolos é a águia dicéfala: uma de suas cabeças olha para o
passado, e a outra para o futuro. Mirando no passado, poderemos
refletir sobre nossos erros e acertos para, no futuro, construirmos uma
sociedade mais digna, justa e perfeita.

Como disse o escritor Erich Fromm, na sua obra memorável, o
homem nasceu para ser feliz. A maçonaria diz, um pouquinho mais a
fundo, que o homem nasceu para construir a sua felicidade. De que
forma ele pode construir a sua felicidade? Buscando-a na sua
essência de filho do Criador. E, como tal, foi-lhe dado o livre arbítrio e
a busca para o conhecimento. E ele busca nessa essência cada dia
mais superar a si mesmo. Ninguém se compara a ninguém, somos
iguais nos princípios da justiça e como filhos do Criador. Mas também
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somos diferentes, porque assim quis o grande arquiteto do mundo,
que nos fez. E nos fez diferentes para que, nas nossas diferenças,
nos forçássemos a caminhar juntos, para cada um dar a sua
contribuição para um mundo melhor e mais justo.

Esse caminhar junto, o maçom desenvolveu nas suas lojas. Em
espanhol, “loja” é grafada com a letra “q” e pronuncia-se “loquia”, que
significa “local”. Uma loja é um local em que trabalhamos a pessoa e a
preparamos para que ali, inserida na comunidade, possa ser um
verdadeiro líder, ungido e preparado para construir uma sociedade
cada vez melhor.

Cumprimento o nosso Eminente Grão-Mestre Amintas de Araújo
Xavier; o nosso Soberano Grão-Mestre Hédison Damasceno; o nosso
Sereníssimo Grão-Mestre Antônio José. Quero fazer uma referência à
poderosa Assembléia Legislativa do Estado, cumprimentando o
venerável Deputado desta Casa, nosso representante nesta Casa do
povo, Deputado Domingos Sávio, autor desta proposta.

Quero cumprimentar nosso irmão Teófilo Abbud Filho, Chefe de
Gabinete do Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais, a quem, com
muita honra, estou representando; nosso irmão Durleno Barbosa de
Rezende, grande Secretário de Interior e Política, aqui presente; e
nosso irmão Geraldo Rodrigues Cruz, nosso grande Secretário de
Administração.

Montesquieu, quando buscou na antiga Grécia a tripartição dos
Poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário; e Rousseau, quando
fez seu livro “Contrato Social”, mostraram que isso era bom para a
sociedade, que isso representava o “demos”, ou seja, o arcabouço
jurídico e legal que regeria as atividades inerentes às cidades. O
“demos” era a vontade do povo. A maçonaria lutou para isso.

As Américas, o mundo novo, primeiramente foram atingidas pela
égide da Cruz de Malta da Escola de Sagres, a mesma Cruz de Malta
que pesquisou a astronomia e a astrologia, construindo o astrolábio
que permitiu que as naus - antes sem rumo - aqui aportassem. Lá, a
maçonaria estava presente. E esse mundo novo veio construído sob
princípios religiosos: a América Central e a América do Sul sob os
princípios religiosos da Espanha e de Portugal; e a América do Norte
sob os princípios religiosos do calvinismo.
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O calvinismo pregava que Deus pegou o barro, soprou e fez o
homem. Ele pregava que o homem não era igual e deveria produzir
riquezas que trariam o benefício de todos. A produção de riquezas
não deveria ser tolhida porque, quanto mais o homem pudesse
produzir, mais teria para distribuir, visando ao bem-estar de todos.
Sob essa égide se criou a maior nação do mundo: os Estados Unidos
da América. Simão Bolívar, na América espanhola, também era
maçom, assim como George Washington, nos Estados Unidos. O
Capitólio é uma casa maçônica. Simão Bolívar veio aqui e fez a
independência de todas as nações.

No Brasil, a maçonaria teve uma atuação muito diferente,
capitaneada por José Bonifácio de Andada e Silva, meu caro Sobrinho
Lafayette, da seguinte forma: aqui Luiz Alves, o Duque de Caxias,
maçom, fez a integração nacional e não permitiu que se criassem
tantos países, como ocorreu no resto da América Latina. Este Brasil
continental foi concebido pela maçonaria para ser uma potência do
mundo. Tínhamos recursos. Essa unidade nacional defendida pelo
também nosso iniciado Marechal Cândido Rondon era para construir
uma nação tão pujante quanto a nossa irmã nação do Norte. Onde
falhamos? Falhamos no conceito relativo de democracia.

A mais nova obra do renomado escritor brasileiro Paulo Coelho diz
que pouco mais de 6 mil pessoas dominam hoje a totalidade do PIB
mundial. A filósofa fundadora do PT Marilena Chauí diz que a
humanidade sempre teve quatro pilares do poder: o econômico, o
eclesiástico, o político ou militar e o poder do conhecimento. A
maçonaria sempre foi esse quarto pilar do poder, o conhecimento.
Todas as revoluções que a maçonaria fez ao longo da história
aconteceram quando começou a descobrir novos princípios e
conhecimento. Essa fonte em que se espelha a maçonaria é
imorredoura, porque está implantada no DNA de todos nós pelo
grande Criador, faz parte da nossa genética e é a semente que nos dá
alento e nos faz compreender que a nossa vida tem uma razão. Não
somos meros espectadores da história, mas fomos criados para
sermos o agente e o artífice dessa história.

Meus irmãos, nesta data memorável, estamos aqui de pé para dizer
para os senhores que, como afirmou o nosso saudoso Tancredo
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Neves, liberdade é o nome de Minas Gerais. Liberdade é a primeira
palavra da maçonaria. A democracia que implantamos merece ser
reestudada. O pacto social, o contrato social de Rosseau foi rasgado
pelo poder econômico. Hoje ninguém mais é livre. A independência do
Brasil não é motivo para comemorar, porque nunca fomos tão
dependentes e submissos a um povo que, visando ao lucro e à
supremacia que extrapola a nações, detém o poder econômico, em
detrimento dos outros quatros pilares de poder que diante dele hoje se
ajoelham. O voto popular hoje é relativo e influenciado por essa
economia que conduz ao sucesso ou ao insucesso o fantoche
governante que ela quer para defender seus interesses.

Nessa voz, o Grande Oriente do Brasil, que represento e que
colocou Pedro I e Pedro IV para dizer isso a essa nossa nação que
queríamos construir, ano passado adotou como ícone a soberania da
Amazônia, para mostrar o quanto é destrutivo esse pseudomundo
civilizado, que diz que nós destruímos o planeta. Mas eles é que estão
nos matando e nos levando ao caos, estão nos tirando o direito divino
à felicidade e a conquista da paz e harmonia para os nossos lares.
Meus Irmãos, a maçonaria nunca vai se calar, será sempre essa voz
que, dentro das nossas “logias” estará sempre punjante, sempre
presente. Viva o Brasil, viva o Estado de Minas Gerais.

Na nossa bandeira branca, com um triângulo maçônico vermelho ao
centro, está escrito “Libertas Quae Sera Tamen”. É parte de um
poema de um texto antigo, que conta que alguém pediu ao rei que lhe
desse um pedaço de terra, e o rei lhe deu essa terra quando ele tinha
quase 70 anos. E ele disse: “Foi uma liberdade, pena que tardia”. Mas
vamos construir essa liberdade. Por que vamos construir? Porque a
humanidade não tem como sobreviver a esses desmandos, a essa
forma injusta e excludente. Em nossas lojas, hoje, o Grande Oriente
do Brasil, na última reunião em Brasília da Suprema Congregação,
onde estivemos presente, definiu que as nossas lojas maçônicas em
todo o Brasil vão começar a formar líderes para se inserirem na
política. Não como políticos, porque cada um tem ou não essa
característica, mas como cidadãos, para exercer a cidadania como
uma resposta a esse aviltamento da democracia pelo poder
econômico.
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A todos os senhores, encerrando, com muita honra, estas palavras,
muito obrigado pela atenção. Que assim, o Grande Criador do Mundo
nos ajude, porque a luta existe e sempre existirá. Essa luta nunca teve
calmaria dentro do seio da maçonaria. Essa luta é a chama que nos
move e nos faz confiante em deixarmos um mundo melhor para os
nossos filhos. Muito obrigado a todos.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos o jovem da Ordem Demolay, Luiz Paulo, a

fazer a apresentação da Cerimônia das Luzes.
- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente
Antônio José dos Santos, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja

Maçônica de Minas Gerais; Hédison Damasceno, Soberano Grão-
Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Amintas de Araújo Xavier,
Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Sebastião
Cardoso, Presidente do Supremo Conselho do Grau 33 de Minas
Gerais; Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre Adjunto do
Grande Oriente de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Domingos
Sávio, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem,
nosso estimado, bravo e atuante Deputado; nosso eminente Vereador
Hugo Thomé, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que nos
prestigia com a sua honrosa presença; demais autoridades de todas
as potências mineiras.

Constitui uma honra muito grande presidir esta solenidade em
homenagem à maçonaria e ao Dia do Maçom, requerida pelo tão
respeitado e caro amigo Deputado Domingos Sávio, mas fico ainda
mais honrado por questões de laços de família e por raízes, como
bem disseram os oradores que me antecederam. Como é sabido, a
maçonaria no Brasil esteve presente em todas os movimentos
libertários ocorridos até mesmo antes da Independência, com forte
presença na Conjuração Baiana e na Inconfidência Mineira. Por
ocasião da Independência do Brasil, a maçonaria efetivamente se
organizou como entidade nacional pelo meu antepassado, José
Bonifácio de Andrada e Silva, tendo sido o seu primeiro Grão-Mestre.
Não sou iniciado, mas, por essa razão, fico sempre cheio de orgulho e
muito honrado quando estou na presença dos senhores maçons.
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Apenas para rememorar muito rapidamente essa passagem da
história do Brasil, quando José Bonifácio organiza a maçonaria, em
1822, obviamente congregava baluartes da época que já pensavam
na independência do País. Inicialmente, a sua idéia era que Portugal
aceitasse o Brasil como um país irmão e não independente, para que
fossem um único país. Ele vislumbrava que os dois países unidos
seriam a maior potência da América, pois seria o único país presente
no Novo Mundo e no Velho Mundo, ou seja, na Europa e na América.
Infelizmente, com a incompreensão da Corte de Lisboa, na
Constituinte portuguesa de 1821, os portugueses não aceitaram essa
tese, defendida pelo irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos, que
estava presente na Constituinte portuguesa, enquanto o seu irmão
estava no Brasil. Portugal não aceitou essa tese e fez pior, exigiu o
regresso da Família Real a Portugal, o que aconteceu, e que o Brasil
voltasse à condição de Colônia, anterior à vinda da Família Real ao
Brasil.

Todos nós sabemos que a Família Real veio, em 1808, fugindo das
tropas napoleônicas, porque Napoleão invadiu Portugal. Com isso, a
Família Real fugiu para o Brasil. Com a presença da Família Real no
Brasil, o Brasil se transforma em Reino Unido, com privilégios que
antes não tinha quando era Colônia. É instituído o Banco do Brasil,
são criadas as primeiras faculdades, bibliotecas e jornais, que antes
eram proibidos. Tudo isso era proibido antes. Os portos também foram
abertos às nações amigas.

Em 1821, Portugal, com o retorno da Família Real ao país, exige
que o Brasil feche todas essas instituições e retorne à condição antiga
de Colônia. É nesse momento que brasileiros ilustres se congregam,
em particular formam o Grande Oriente do Brasil, liderados por José
Bonifácio e fazem D. Pedro I, então, primeiro Imperador do Brasil,
instituindo a nossa independência.

Pouco depois, D. Pedro I é eleito também Grão-Mestre e fecha a
maçonaria e passa a governar de maneira autoritária e ditatorial. Em
1831, a maçonaria novamente se organiza e luta pelo exílio de D.
Pedro I, que abdica do trono e vai embora. A maçonaria, que estava
fechada, em 1831 é reaberta. E José Bonifácio novamente, depois de
anos de exílio, exilado por D. Pedro I, volta também nomeado como
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Grão-Mestre da maçonaria.
Em Minas Gerais, os senhores, mais do que eu, conhecem bem os

primórdios da organização oficial da maçonaria no Brasil. Por isso
toda homenagem à maçonaria, como a que hoje fazemos nesta Casa,
torna-se a celebração da fraternidade e das justas causas.

No momento atual, quando tantos focos de beligerância e
desentendimento explodem pelo nosso planeta, com suas funestas
conseqüências, permanece profundamente necessário e urgente o
princípio maçom da fraternidade universal. Ao se expandir pelo
mundo, junto com as idéias iluministas, a maçonaria se fez agente da
história do País desde o período colonial, alimentando a vontade de
independência que guiou, aliás, a Inconfidência Mineira.

A palavra “liberdade”, inscrita na bandeira de Minas, é o ideal
maçônico transformado em símbolo vivo, a ser permanentemente
evocado e a provocar a vigilante reflexão de políticos e cidadãos.

Notáveis líderes da maçonaria, os irmãos Andrada valeram-se de
seus mais altos ideais para a consecução de nossa independência.
José Bonifácio, o Patriarca, foi, emblematicamente, o primeiro Grão-
Mestre brasileiro. Assim, a criação da Nação, tornando-nos uma
entidade autônoma no panorama mundial, é fruto da intensa
participação maçônica.

Nossa história, em conseqüência, desde a independência reflete a
busca da liberdade individual, da igualdade dos direitos e obrigações
de cada um e da fraternidade entre todos os seres humanos. Maçons,
em todas as partes do mundo, representando todas as classes sociais
e todas as religiões, vêm erguendo uma humanidade mais igualitária e
democrática. Inspirados nos antigos construtores de templos, querem
constituir uma associação internacional de homens dedicados à paz e
à afeição fraterna.

Por isso nos lembramos de Simão Bolívar e de Abraham Lincoln,
construtores do continente americano, como também de William
Shakespeare, Voltaire e Mozart, criadores dos mais decisivos
momentos da cultura ocidental.

No Brasil, Caxias, José de Alencar, Rui Barbosa, Teófilo Otôni, além
de uma boa parte de nossos Presidentes da República, trouxeram à
vida do País a busca maçônica da transformação do ser humano e da
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sociedade. Em Minas, praticamente todas as áreas e segmentos
sociais vêm sendo beneficiadas pela ação dos membros da
maçonaria. As famílias carentes em especial têm sido objeto da sua
filantropia, seguindo os princípios da solidariedade e da justiça, meta
de todo maçom para a construção de uma sociedade melhor.
Homenagear os maçons, por conseguinte, é solidarizar-se com sua
incansável luta pela tolerância e pela eqüidade, pelo combate ao
fanatismo e ao obscurantismo. Que entre nós a ação maçônica
continue e se amplie, demonstrando que não existe direito sem a
correspondente prestação de deveres nem privilégios sem a
retribuição ao planeta e a seus habitantes. Mais que nunca, o
equilíbrio, a moderação e o bom-senso da maçonaria são necessários
para iluminar o mundo, a humanidade e os caminhos da nossa pátria.
Muito obrigado a todos.

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 1º de setembro, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

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

2.638/2008
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

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 examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.638/2008 tem por escopo declarar de utilidade
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pública a Organização Não-Governamental Elo, entidade civil sem fins
lucrativos, fundada em 2003, que desenvolve relevante trabalho em
sua comunidade, onde promove a conscientização e mobilização da
população, objetivando a proteção do meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável no Município de Sabará.

Para cumprir os seus fins programáticos, procura também
desenvolver ações integradas que visem à proteção dos direitos
coletivos e difusos, do patrimônio artístico, estético, histórico e
cultural, no âmbito municipal.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve diversas atividades com o intuito de melhorar a
qualidade de vida de seus associados, num processo de participação
concreta na consolidação da cidadania, o que constitui valiosa
parceria com o poder público.

Por isso é meritória a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.638/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.641/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.641/2008,
que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado de Minas Gerais em favor da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio da
Mensagem nº 258/2008.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 7/8/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
160 da Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, não
foram apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
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O projeto de lei em tela autoriza o Poder executivo a abrir crédito
suplementar ao orçamento fiscal do Estado ,em favor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 57.098.000,00.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro, estabelece que os créditos suplementares se destinam a
reforço de dotação orçamentária insuficientemente prevista na lei do
orçamento são autorizados por lei e abertos por decreto. Sua abertura
depende da existência de recursos disponíveis e será precedida de
exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado
destina-se a atender despesas com pessoal e encargos sociais. Para
tanto serão utilizados recursos provenientes de:

I – excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício, no
valor de R$ 32.408.000,00;

II - excesso de arrecadação da receita de recursos diretamente
arrecadados prevista para o corrente exercício, no valor de
R$20.000.000,00;

III - excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para
o Funfip, prevista para o corrente exercício, no valor de
R$1.690.000,00; e

IV - excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor
para o Funfip, prevista para o corrente exercício, no valor de
R$3.000.000,00.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em
virtude de a Lei Orçamentária para o corrente exercício não prever
autorização para o Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que
disciplinam a matéria, cabe observar que o art. 3º do projeto ressalva
que a abertura do crédito observará o disposto no art. 169 da
Constituição Federal, bem como as normas pertinentes da Lei
Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale
dizer, em linhas gerais, que a despesa com pessoal ativo e inativo
deverá observar os limites estabelecidos na referida lei federal, e que
o aumento de despesa não afetará as metas de resultados fiscais
previstas na lei de diretrizes orçamentárias, devendo seus efeitos



32

financeiros, nos períodos subseqüentes, ser compensados por
aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa.
O projeto, portanto, atende às exigências da legislação pertinente à
matéria orçamentária.

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

2.641/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ivair Nogueira -

Célio Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.665/2008
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 a Loja Maçônica General
José Maria Moreira Guimarães, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2008 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 2.665/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica General José Maria Moreira
Guimarães, 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
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
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12, § 2º, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas; e no art. 19, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá ao seu Grande Oriente ou ao
GOB.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, redigida na parte conclusiva deste
parecer, que 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 2.665/2008 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 Loja Maçônica

General José Maria Moreira Guimarães 1ª, nº 562, com sede no
Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.672/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 262/2008, 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 localizada
no Município de Ladainha.

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 2.672/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Escola Estadual Izabel da Silva Maxakali à Escola
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Estadual de Ensino Fundamental, localizada na Reserva Indígena
Maxakali - Aldeia Verde, no Município de Ladainha.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
relacionadas no art. 22 da Constituição da República. As que 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° 2.672/2008.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.674/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 264/2008, o Governador do Estado
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enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no
Município de Barbacena.

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 2.674/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Escola Estadual São Miguel Arcanjo à Escola
Estadual de Ensino Fundamental, situada na Fazenda São Miguel
Arcanjo, no Município de Barbacena.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
arroladas 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, 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 nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado.

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
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.674/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 45/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria dos Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, o

Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 “veda o assédio moral no
âmbito das administrações públicas direta e indireta do Estado de
Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/8/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer preliminar quanto a
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame tem por objetivo coibir, no âmbito das

administrações públicas direta e indireta dos Poderes do Estado, o
assédio moral, prática que submete o trabalhador a procedimentos
que impliquem violação de sua dignidade ou que o sujeitem a
condições de trabalho humilhantes ou degradantes.

Segundo a proposição, considera-se assédio moral “toda ação,
gesto ou palavra que, praticados por agente público, no exercício
abusivo de autoridade legalmente conferida, visem a atingir a auto-
estima e a integridade psicofísica de servidor ou militar, com prejuízo
de suas competências funcionais”.

Após a conceituação do que seria o assédio moral, nos termos
mencionados, a proposição passa a discriminar algumas situações
específicas, próprias do ambiente de trabalho, as quais se enquadram
no modelo legal previsto.

Ao servidor acusado de assédio moral, o projeto assegura o direito
de ampla defesa no processo de apuração das acusações que lhe
forem imputadas, sob pena de nulidade.

No que concerne às penas cabíveis, a proposição prevê a de
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advertência, com possibilidade de conversão em freqüência
obrigatória e regular em programa de aprimoramento de
comportamento funcional; a de suspensão, podendo esta ser
convertida em multa correspondente à metade do dia trabalhado; a de
demissão, em caso de reincidência em falta punida com suspensão.

Da perspectiva jurídico-constitucional, importa ressaltar que o
projeto versa sobre matéria de direito administrativo, mais
precisamente sobre servidores públicos, os quais poderão vir a ser
responsabilizados pela prática de assédio moral no âmbito da
administração pública estadual.

Desse modo, em nome do princípio autonômico, pedra de toque da
forma federativa de Estado, compete a cada ente político a edição de
normas jurídicas atinentes ao seu quadro de servidores. Tal princípio
credencia qualquer Estado a legislar sobre direito administrativo em
geral, o que, evidentemente, é o caso do projeto em exame, que
institui novo ilícito administrativo, cria o correspondente sistema de
penalidades, estabelece normas procedimentais e impõe programas
de aprimoramento de comportamento funcional.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 45/2008.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.603/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar patrimônio cultural do Estado a Feira de Arte e
Artesanato da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para
receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102 do
Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
A proposição em análise pretende declarar patrimônio cultural do

Estado a Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no
Município de Belo Horizonte, cabendo ao Poder Executivo a adoção
das medidas necessárias a seu registro no Livro de Registro dos
Lugares, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui
as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou
intangível que constituem patrimônio cultural do Estado.

Em relação aos aspectos sobre os quais deve esta Comissão se
manifestar, esclarecemos, de início, que a Constituição da República,
em seu art. 216, determina que constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, passando, em seguida, a fazer uma enumeração
exemplificativa de alguns bens inseridos nesse conceito. Estabelece,
ainda, no § 1o, que o poder público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Note-se, pois, que, rompendo com a tradição constitucional
brasileira, o legislador constituinte trouxe para o ordenamento jurídico
nova conceituação de patrimônio cultural, na esteira dos conceitos
internacionais, abrindo, dessa forma, nova perspectiva em relação à
possibilidade de proteção dos bens que o integram. Assim esclarece
Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de
Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado.

“A primeira observação que nos impõe acerca de tal conceituação
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens
culturais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos
(tais como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.),
abrangendo também o chamado patrimônio cultural intangível ou
imaterial, constituído por elementos, tais como as tradições, o folclore,
os saberes, as línguas, as festas e manifestações populares, etc., que
passaram a receber expressamente a tutela de nosso ordenamento.

Um outro grande avanço que se verifica é o do abandono dos
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conceitos de ‘excepcionalidade’ e ‘monumentalidade’ como
pressupostos para o reconhecimento de determinado bem como
sendo integrante do patrimônio cultural nacional. De acordo com a
nova ordem constitucional, não se pretende somente a proteção de
monumentos e de coisas de aparência grandiosa. Busca-se a
proteção da diversidade cultural brasileira em todos os seus mais
variados aspectos, inclusive dos valores populares, indígenas e afro-
brasileiros” (“Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro”. Belo Horizonte:
Del Rey, 2006. p. 51).

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III,
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. O art. 24, inciso
VII, por sua vez, conferiu à União, aos Estados e ao Distrito Federal
competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que trata do processo de registro de
que cuida a proposição em questão, dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que
o registro de um bem imaterial se dá com a sua inscrição em um dos
quatro livros de registro, a saber: o “Livro dos Saberes”, onde são
inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no
cotidiano das comunidades; o “Livro das Celebrações”, onde são
inscritos os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas
sociais; o “Livro das Formas de Expressão”, onde são inscritas as
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o
“Livro dos Lugares”, onde são inscritos mercados, feiras, santuários,
praças e demais espaços nos quais se concentram e se reproduzem
práticas culturais coletivas.

Por sua vez, consideram-se patrimônio cultural imaterial as práticas,
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas,
os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se
reconhecem como parte desse patrimônio. O patrimônio imaterial é
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transmitido de geração a geração e constantemente recriado por
comunidades e grupos, em razão de seu ambiente, de sua interação
com a natureza e de sua história, o que gera identidade e
continuidade e contribui para promover o respeito à diversidade
cultural e à criatividade humana. O registro de bens imateriais tem um
papel fundamental na conservação da memória da coletividade,
propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas
culturais.

A esse respeito, Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra já citada,
lembra que a Unesco, nos últimos 20 anos, tem se esforçado para
criar e consolidar instrumentos e mecanismos que conduzam ao
reconhecimento e defesa dessa forma de patrimônio, admitindo a sua
importância e a dificuldade de definição dos seus limites e de sua
proteção.

Nesse ponto, torna-se fundamental também chamar a atenção para
o fato de que o registro em questão difere do instituto do tombamento,
uma vez que visa à preservação da memória de determinado bem
imaterial. O tombamento, regulado pelo Decreto-Lei nº 25, de 1937, é
uma das modalidades de restrição do Estado sobre a propriedade
privada, podendo ter como objeto bens móveis, imóveis, materiais e
imateriais, que serão inscritos nos Livros do Tombo.

Com relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro
por meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente.
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o
tombamento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Destacamos, ainda, que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
aprovou o Projeto de Lei nº 1.911/2004, transformado na Lei nº
16.688, de 11/1/2007, por meio da qual foi declarado patrimônio
cultural de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, em
alambique, da cachaça de Minas.

Esclarecemos, por fim, que caberá à comissão de mérito, no
momento oportuno, proceder à análise da proposição no que tange à
relevância histórico-cultural do bem em questão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.603/2008.
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Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.659/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, a proposição em epígrafe
“institui a obrigatoriedade de instalação de ouvidorias em todos os
órgãos públicos do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto em comento torna obrigatória a instalação de ouvidorias

em todos os órgãos públicos estaduais, comando genérico que
abrange o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público e
o Tribunal de Contas. Se se tomar o vocábulo órgão público em
sentido amplo, o alcance da norma se estende às autarquias e
fundações públicas, que são entidades da administração indireta com
personalidade de direito público.

Os Poderes do Estado, que são independentes e harmônicos,
gozam de autonomia para organizar os seus próprios serviços e
atividades, sempre com fundamento na Constituição e nas normas
infraconstitucionais que norteiam a sua atuação. Ao Legislativo cabe a
edição das normas gerais e abstratas e a fiscalização da
administração pública; ao Executivo compete o exercício da função
administrativa, que consiste basicamente na aplicação da lei ao caso
concreto, independentemente de provocação; e ao Judiciário cabe a
aplicação da lei ao caso concreto, com vistas à solução dos conflitos
de interesse, mediante provocação da parte interessada.

Verifica-se, pois, que a atuação do Legislativo está relacionada com
o fenômeno da produção do Direito, ao passo que a atuação do
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Executivo e do Judiciário prende-se ao processo da aplicação do
Direito. A diferença básica consiste no fato de o Executivo aplicar a lei
de ofício, ao passo que o Judiciário depende de provocação do
interessado, pois se trata de órgão estático.

Ao pretender obrigar os Poderes do Estado a instalar ouvidorias em
sua estrutura orgânica, o projeto afronta a autonomia que o “caput” do
art. 6º da Carta mineira assegura a cada um dos Poderes constituídos.
Se são independentes e harmônicos entre si, não é lícito ao
Legislativo obrigar os demais órgãos constitucionais a instalar
ouvidorias, sob pena de transgredir o citado preceito constitucional. Se
o Governador do Estado, que é o Chefe do Poder Executivo, entender
oportuna a criação de órgão dessa natureza, poderá fazê-lo por meio
de lei ou de decreto, dependendo da natureza jurídica que se
pretende dar a essa figura administrativa. Para exemplificar, a Lei nº
15.298, de 2004, criou a Ouvidoria-Geral do Estado, órgão autônomo
vinculado diretamente ao Governador do Estado, a qual,
posteriormente, absorveu as atividades das Ouvidorias Ambiental e de
Polícia, que passaram à condição de unidades administrativas do
mencionado órgão autônomo. A Ouvidoria-Geral do Estado foi criada
por lei, e não por decreto do Executivo, por força do art. 14, § 4º, I, da
Carta mineira, o qual exige lei específica para a instituição de órgão
autônomo. Entretanto, não é necessária a utilização do procedimento
legislativo formal para a criação de simples órgãos públicos que
integram a estrutura complementar de outros órgãos de maior
projeção e de entidades autárquicas ou fundacionais. Nessa linha de
raciocínio, decreto do Chefe do Executivo, resolução de Secretário de
Estado e, até mesmo, portaria de dirigente de autarquia podem criar
repartições públicas menores, entre as quais se encartam as
ouvidorias administrativas, para melhor atender às necessidades do
serviço público em questão. Tal providência depende, essencialmente,
da discricionariedade do agente que goza de competência para tanto.
Se entender que a instituição de determinado órgão acarretará mais
eficiência nas ações administrativas, com benefício para o interesse
público, poderá fazê-lo pela via adequada, sempre em estrita
observância às normas legais pertinentes. Igualmente, uma vez criado
o órgão, se julgar que sua instalação não trouxe benefício nem
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vantagem para o interesse coletivo e que sua manutenção não se
justifica, poderá extingui-lo, independentemente de autorização prévia
do Legislativo. Trata-se de assunto que deve ser decidido no âmbito
de cada Poder do Estado, em razão das atribuições e das
peculiaridades de cada setor da administração pública.

Existe forte tendência de criação de ouvidorias na administração
pública brasileira como canal de comunicação entre o poder público e
os administrados. Isso porque a chamada administração participativa,
que é altamente democrática, privilegia a participação do cidadão nas
decisões do Estado, seja na condição de membro de conselho
público, seja na condição de membro da sociedade que reclama de
serviços ineficientes ou de omissão do poder público.

O que não se admite, em face do ordenamento constitucional em
vigor, é o Legislativo expedir comando genérico, tal como consta no
projeto em análise, obrigando os órgãos constitucionais do Estado a
instalar ouvidorias. Nesse caso, está-se diante da ingerência do
Parlamento em assuntos internos de outro Poder, o que afronta o
clássico princípio da separação dos Poderes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.659/2008.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 272, 273 e
274/2008 (encaminhando processos relativos a terras devolutas rurais
a serem legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter - e os Projetos de Lei nºs 2.723 e 2.724/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 5/2008, do
Presidente do Tribunal de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição nº 47/2008 - Projetos de Lei nºs 2.725 a 2.728/2008 -
Requerimentos nºs 2.836 a 2.845/2008 - Comunicações:
Comunicação do Deputado Luiz Humberto Carneiro - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini e Getúlio Neiva, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Carlin Moura e
Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questão de ordem - 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 - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Eros Biondini
- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 272/2008*
Belo Horizonte, 1º de setembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II

do § 9° do art. 247 da Constituição do Estado, enca minho a Vossa
Excelência, para ciência dessa Egrégia Assembléia Legislativa, os
processos rurais, com relação nominal, localização, Município e área,
a serem alienados ou concedidos pelo Instituto de Terras do Estado
de Minas Gerais - ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* - A tabela referente à relação de imóveis urbanos com área

superior a 100ha foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.9.2008.
- À Comissão de Política Agropecuária para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 273/2008*
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Belo Horizonte, 1º de setembro 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
altera a denominação da Escola Estadual Dr. Cristiano Machado para
Escola Estadual Jacinta Lorêdo Fróis, localizada no Município de São
Sebastião do Maranhão.

O projeto encaminhado tem o objetivo de alterar o nome da referida
unidade de ensino, para prestar homenagem à memória de Jacinta
Lorêdo Fróis, que se destacou como Professora e Diretora da Escola
Estadual Dr. Cristiano Machado, tendo sido, também, fundadora da
Associação Comunitária Rural de Mãe dos Homens - ACORMÃE,
oportunidade em que prestou relevantes serviços à comunidade.

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 alterada a denominação

da Escola Estadual Dr. Cristiano Machado, de ensino fundamental e
médio, situada na Rua José Franklin dos Reis, nº 251, Distrito Mãe
dos Homens, no Município de São Sebastião do Maranhão, para
Escola Estadual Jacinta Lorêdo Fróis, de ensino fundamental e médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual Dr. Cristiano Machado que, em reunião
realizada no dia 22/08/2007, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Jacinta
Lorêdo Fróis para denominação da referida unidade de ensino.

Jacinta Lorêdo Fróis, natural de Santa Maria do Suaçuí, foi uma
cidadã exemplar, que se destacou como professora e diretora da
Escola Estadual Dr. Cristiano Machado, e ainda como fundadora da
Associação Comunitária Rural de Mãe dos Homens - ACORMÃE -
onde, por solicitação da comunidade, exerceu a função de Presidente.
Também prestou relevantes serviços à comunidade, conseguindo
melhorias significativas para proporcionar melhor qualidade de vida.

A homenageada nasceu no dia 14/07/1926 e faleceu no dia



47

09/04/2003.
Cumpre registrar que, no Município de São Sebastião do Maranhão,

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 2.723/2008
Altera a denominação da Escola Estadual Dr. Cristiano Machado

para Escola Estadual Jacinta Lorêdo Fróis, no Município de São
Sebastião do Maranhão.

Art. 1º - Fica alterada a denominação da Escola Estadual Dr.
Cristiano Machado para Escola Estadual Jacinta Lorêdo Fróis, no
Município de São Sebastião do Maranhão.

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 274/2008*

Belo Horizonte, 1º de setembro 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 Mestre Tomaz Valeriano de
Araújo, à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Município
de Porteirinha.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória de Tomaz Valeriano de Araújo, que se destacou como
professor ilustre naquela região, promovendo a educação onde
poucos eram alfabetizados. Atuou também como catequista,
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influenciando fortemente a doutrina católica da região.
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 Mestre Tomaz Valeriano de Araújo, de ensino médio,
à Escola Estadual de Ensino Médio situada na Comunidade do
Tanque, no Município de Porteirinha.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Médio que, em reunião
realizada no dia 23/04/2008, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Mestre
Tomaz Valeriano de Araújo para denominação da referida unidade de
ensino.

Tomaz Valeriano de Araújo, natural de Porteirinha, foi um cidadão
exemplar, que se destacou como professor ilustre naquela região
promovendo, de forma expressiva, a educação onde poucos eram
alfabetizados. Além de professor, também foi um religioso atuante e,
como catequista, influenciou fortemente a doutrina católica daquelas
redondezas.

O homenageado nasceu no dia 18/09/1907 e faleceu no dia
04/06/1982.

Cumpre registrar que, no Município de Porteirinha, 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 agosto de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.724/2008
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Dá a denominação de Escola Estadual Mestre Tomaz Valeriano de
Araújo à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Município de
Porteirinha.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Mestre Tomaz Valeriano
de Araújo a Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na
Comunidade de Tanque, no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 5/2008

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça,
encaminhando dados relativos à repercussão financeira do reajuste
salarial dos servidores desse órgão. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.642/2008.)

OFÍCIOS
Do Sr. Clóvis Ferraz, 1º-Vice-Presidente da Unale, encaminhando

cópia de seu pronunciamento, realizado em 4/6/2008, na Assembléia
Legislativa da Bahia, em que enfatizou o esforço desenvolvido por
essa instituição em busca do fortalecimento dos Parlamentos
Estaduais, da efetivação das reformas tributária, política e do debate
da conjuntura econômica nacional e da ética na política.

Do Sr. Antônio Roberto da Costa, Prefeito Municipal de Arceburgo,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.592/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.592/2008.)

Da Sra. Roberta Chaves Soares, Juiza de Direito da Comarca de
Rio Vermelho, dando conhecimento à Casa da situação da Delegacia
de Polícia dessa Comarca, para providências cabíveis. (- À Comissão
de Segurança Pública.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Requerimento n°s 2.736 e
2.737/2008, respectivamente das Comissões de Assuntos Municipais
e de Saúde.

Do Sr. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, Juiz Auxiliar da
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Corregedoria e Diretor do Foro da Capital, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.827/2008, da Comissã o de Direitos
Humanos.

Do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Defesa do Consumidor encaminhado pelo Ofício nº 1.611/2008/SGM. .

Do Sr. Marcos Bicalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n°2.
722/2008, da Comissão de Participação Popular. .

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47/2008*
(Ex-Proposta de Emenda à Constituição nº 88/2005)

Dispõe sobre a ação declaratória de constitucionalidade e dá outras
providências.

Art. 1º  - Os arts. 106, 118 e 120 da Constituição do Estado passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 106 - ..................................
I - ................................................
h) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

estadual ou municipal em face desta Constituição e ação declaratória
de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face desta
Constituição;

....................................................
Art. 118 -  São partes legítimas para propor ação direta de

inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade:
...................................................
§ 6º - Somente pelo voto da maioria de seus membros ou do seu

órgão especial poderá o Tribunal de Justiça declarar
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal,
incidentalmente ou como objeto de ação direta ou de ação
declaratória.
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§ 7º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Tribunal de
Justiça, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e às administrações públicas direta e indireta, nas esferas estadual e
municipal.

Art. 120 - ....................................
IV - promover ação direta de inconstitucionalidade e ação

declaratória de constitucionalidade ou representação para o fim de
intervenção do Estado em município, nos casos previstos nesta
Constituição;”.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2008.
Áecio Neves, Governador do Estado.
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos

termos do art. 201 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

PROJETO DE LEI Nº 2.725/2008
Regulamenta os Serviços de Atendimento ao Consumidor no

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Compreende-se por Serviço de Atendimento ao Consumidor
- SAC - exclusivamente o serviço telefônico com a finalidade de
atender às demandas dos consumidores referentes a informação,
reclamação, cancelamento de contrato, solicitação, suspensão ou
cancelamento de serviço.

Parágrafo único - A disposição constante no “caput” deste artigo
aplica-se às empresas de telefonia fixa, telefonia móvel, internet, TV a
cabo e cartões de crédito e aos bancos comerciais.

CAPÍTULO II
ACESSIBILIDADE

Art. 2º - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deve
garantir o contato direto com o atendente como a primeira opção do
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“menu” eletrônico.
§ 1º - O consumidor, ao selecionar a opção de falar com o

atendente, não pode ter a sua ligação finalizada sem que o contato
seja efetivado.

§ 2º - Quando o acesso inicial ao atendente for condicionado ao
prévio fornecimento de dados pelo consumidor, estes restringir-se-ão
ao número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -, no caso de
pessoa física; ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -,
no caso de pessoa jurídica; ou ao código do cliente.

§ 3º - O tempo máximo para o efetivo atendimento pelo atendente,
quando esta opção for selecionada pelo consumidor, será de sessenta
segundos.

Art. 3º - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC -, sempre
que oferecer “menu” eletrônico, deverá, entre as primeiras
alternativas, assegurar opções de reclamações e de cancelamento de
serviços.

Art. 4º - Será garantido o acesso das pessoas com deficiência
auditiva ou de fala ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC -,
sendo facultado à empresa destinar número telefônico específico para
este fim, condicionada tal exigência à disponibilidade de tecnologia no
mercado nacional.

Art. 5º - O acesso ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
- será gratuito.

Art. 6º - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deverá
estar disponível, ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por
dia e sete dias por semana.

Art. 7º - O número do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
- será amplamente divulgado pelo fornecedor, de forma clara e
ostensiva, em embalagens, manuais de instruções, páginas na
internet, talões de cheques, contas, contratos e apresentações de
produtos, bem como em seus estabelecimentos comerciais.

Art. 8º - Será garantido acesso único para o consumidor quando
diversos serviços forem prestados por uma empresa ou grupo
empresarial.

Art. 9º - Será garantida ao consumidor a solicitação de alteração do
contrato de prestação de serviços pelos mesmos meios em que a
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contratação estiver disponível.
CAPÍTULO III

QUALIDADE DO ATENDIMENTO
Art. 10 - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deverá

obedecer aos princípios de dignidade, boa-fé, transparência,
eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade.

Art. 11 - O atendente, para exercer funções no Serviço de
Atendimento ao Consumidor - SAC -, deverá ser capacitado com
todas as habilidades técnicas e procedimentais necessárias para
realizar o adequado atendimento ao consumidor, em linguagem clara
e acessível.

Parágrafo único - Quando solicitado pelo consumidor, o atendente
deverá fornecer o número do protocolo de atendimento, seu nome e
sobrenome, sendo-lhe vedado omitir ou prestar falsas informações.

Art. 12 - O atendente deverá estar apto a esclarecer ao consumidor
as normas, procedimentos e regras aplicáveis à sua solicitação.

Art. 13 - Os dados pessoais do consumidor deverão ser
preservados, mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente para os
fins do atendimento.

Art. 14 - O sistema informatizado utilizado na operacionalização das
solicitações deverá ser programado tecnicamente de modo a garantir
a agilidade, a segurança das informações e o respeito ao consumidor.

§ 1º - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deverá
garantir a transferência imediata para o setor competente, caso não se
inclua nas atribuições do primeiro atendente o atendimento relativo ao
assunto de interesse do consumidor, excetuando-se a hipótese do §
3º deste artigo.

§ 2º - A transferência mencionada no § 1º deverá ser feita no prazo
máximo de sessenta segundos.

§ 3º - Não será admitida a transferência da ligação nos casos de
reclamação ou pedido de cancelamento de serviço, que deverão fazer
parte das atribuições de todos os atendentes.

§ 4º - Será vedada, durante o atendimento, a repetição verbal ou
digital dos dados pessoais do consumidor.

§ 5º - O relato do consumidor deverá ser reduzido a termo junto ao
sistema informatizado, que deverá garantir ao atendente o acesso ao
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histórico de solicitações do consumidor.
Art. 15 - A ligação não poderá ser interrompida enquanto o

consumidor estiver aguardando ou durante o atendimento, salvo por
motivo de força maior, que deverá ser registrado e explicitado no
histórico de atendimento.

Art. 16 - É vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante
o tempo de espera de atendimento, exceto se houver prévio
consentimento do consumidor.

CAPÍTULO IV
ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS

Art. 17 - O fornecedor deverá viabilizar o acompanhamento das
demandas por meio de um registro numérico (protocolo de
atendimento), a ser informado ao consumidor no início do contato
telefônico, independentemente do objeto da manifestação do
consumidor, seja pedido de informação ou de rescisão de contrato,
reclamação ou qualquer outro.

§ 1º - O fornecedor deverá utilizar seqüência numérica única para
pedidos de informação, reclamações, solicitações de serviços e
pedidos de cancelamento ou suspensão de serviços.

§ 2º - O registro numérico, a data, a hora e o objeto da demanda
deverão ser informados ao consumidor, e, caso este o solicite, tais
dados serão a ele enviados, no prazo máximo de setenta e duas
horas, por mensagem eletrônica, correspondência escrita ou outro
meio por ele indicado.

§ 3º - O fornecedor deverá manter gravação das ligações para o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - efetuadas pelo
consumidor pelo prazo mínimo de seis meses.

§ 4º - O fornecedor deverá manter os registros das reclamações,
pedidos de cancelamento ou suspensão de serviços e solicitações de
serviços pelo período de dois anos após o atendimento das demandas
e, sempre que houver solicitação de órgão fiscalizador ou do
consumidor, deverá tornar disponíveis tais registros, sem ônus para o
interessado.

Art. 18 - O consumidor tem direito de acesso ao conteúdo do
histórico de suas demandas, que lhe será enviado, quando solicitado,
no prazo máximo de setenta e duas horas, por mensagem eletrônica,
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correspondência escrita ou outro meio por ele indicado.
CAPÍTULO V

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
Art. 19 - As informações solicitadas pelo consumidor deverão ser

prestadas pelo fornecedor imediatamente.
Art. 20 - As reclamações dos consumidores deverão ser resolvidas

pelo fornecedor no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da
data do protocolo de atendimento.

Art. 21 - O fornecedor deverá prestar informação, sem ônus para o
consumidor, sobre a resolução de sua demanda e, sempre que
solicitado, enviar-lhe comprovação, por mensagem eletrônica,
correspondência escrita ou outro meio por ele indicado.

Art. 22 - A resposta do fornecedor à demanda do consumidor deverá
ser sempre fundamentada.

Art. 23 - Quando a solicitação for referente a serviço não solicitado
ou cobrança indevida, deverá o fornecedor suspendê-los
imediatamente, exceto no caso de poder comprovar a contratação ou
o valor devido.

CAPÍTULO VI
CANCELAMENTO

Art. 24 - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deverá
receber e processar imediatamente o pedido de cancelamento do
consumidor.

§ 1º - O fornecedor deverá assegurar que o pedido de cancelamento
possa ser efetuado pelo consumidor por todos os meios disponíveis
para a contratação do serviço.

§ 2º - Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do
consumidor, ainda que seu processamento técnico exija o decurso de
um prazo, e independerão de seu adimplemento contratual.

§ 3º - O fornecedor deverá emitir e enviar comprovante de
cancelamento, sem ônus para o consumidor, por mensagem
eletrônica, correspondência escrita ou outro meio por ele indicado.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 - Os fornecedores deverão incorporar as normas previstas
nesta lei em seus contratos de terceirização com as empresas
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responsáveis pelos Serviços de Atendimento ao Consumidor - SACs -,
a fim de assegurar seu cumprimento.

Art. 26 - Os direitos garantidos nas normas previstas nesta lei não
excluem outros decorrentes de regulamentações expedidas pelas
autoridades administrativas competentes, especialmente as
emanadas de agências reguladoras das atividades decorrentes de
concessão, permissão ou autorização da União ou do Estado.

Art. 27 - As empresas que não cumprirem as normas estabelecidas
nesta lei ficarão sujeitas a multa no valor de 500 Ufemgs - qüinhentas
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - a 1.000.000 (um
milhão) de Ufemgs, graduada de acordo com a gravidade da infração
e a condição econômica do fornecedor, revertendo o valor auferido
para o Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: Amplamente divulgada pela mídia, a notícia de que o

Ministério da Justiça apresentou uma proposta de regulamentação
dos serviços de atendimento ao consumidor, os chamados SACs,
ganhou repercussão nacional e foi motivo de grande comemoração
por parte dos consumidores. Tal proposta é fruto de reuniões do
Ministério da Justiça com diversos Procons de todo o País para tentar
organizar o funcionamento dos chamados “call centers”. Estes
serviços são famosos por práticas abusivas que irritam os
consumidores que não conseguem, por exemplo, cancelar um serviço.

Posteriormente, o Presidente Lula acabou por assinar um decreto
para regulamentar o assunto. Todavia, tal instrumento produz
insegurança jurídica, uma vez que não é esse o instrumento hábil para
regulamentar o assunto, já que há inovação no ordenamento jurídico,
sendo certo, ainda, que tal decreto pode ser revogado a qualquer
tempo, problema que se procura resolver com a apresentação deste
projeto.

Pela importância que tem, esta matéria deve ser disciplinada por lei
para harmonizar as relações jurídicas oriundas da regulamentação,
buscando o objetivo maior dos instrumentos normativos, que é a
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pacificação social.
Este projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à produção e ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados
e do Distrito Federal, segundo dispõe o art. 24 da Constituição da
República. O mesmo dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a
competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades,
uma vez que não existe lei federal sobre o tema e, como já salientado,
o decreto editado não serve para este fim.

Na mesma linha, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da
República atribui ao Estado o dever de promover, na forma da lei, a
defesa do consumidor. Assim sendo, não existe nenhuma restrição de
ordem constitucional ou legal à tramitação do projeto.

Certo dos benefícios decorrentes da eventual aprovação deste
projeto de lei, conto com o apoio de meus pares em sua análise e
votação, de modo a colocar o Estado, mais uma vez, na vanguarda
legislativa, ao estabelecer, aqui, a segurança jurídica e a pacificação
social que o decreto federal, por si só, não é capaz de promover.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.726/2008
Declara de utilidade pública a Associação Clube da Amizade de

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

Amizade de Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2008.
Ivair Nogueira
Justificacão: A Associação Clube da Amizade de Guaranésia,

sediada nesse Município, é uma entidade civil sem fins lucrativos,
legalmente constituída, que tem por finalidade precípua prestar
assistência aos habitantes de ambos os sexos com idade superior a
45 anos, desenvolvendo ações em defesa dos direitos desse
segmento de população, objetivando a melhoria de sua qualidade de
vida, com o desenvolvimento de atividades esportivas, recreativas,
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educacionais, culturais e de assistência aos carentes, bem como, de
integração de pessoas da terceira idade com o mercado de trabalho,
entre outras.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.727/2008
Dispõe sobre a afixação de aviso nas unidades de saúde informando

o direito do pai, da mãe ou do responsável de permanecer com seu
filho em caso de internação hospitalar, conforme preconiza o Estatuto
da Criança e do Adolescente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigada a afixação de cartazes, à vista da população,

nas dependências das unidades de saúde da rede pública, particular e
de conveniados, informando que, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente, é direito do pai, da mãe ou do responsável
legal permanecer com seus filhos em caso de internação.

Parágrafo único - A permanência dos pais ou responsáveis poderá
ser proibida pelo médico de plantão quando estes não apresentarem
condições físicas ou psicológicas para acompanhar o filho ou tutelado,
ou, ainda, se estiverem sob o efeito de álcool ou qualquer outro tipo
de droga.

Art. 2º - O aviso de que trata o artigo anterior deverá conter o timbre
do hospital, ser afixado em local estratégico, que facilite sua
visualização pelo público, e o seguinte teor: “De acordo com o art. 12
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, é direito do pai, da mãe ou do responsável permanecer
em tempo integral nos casos de internação de sua criança ou
adolescente, e dever do hospital proporcionar condições para essa
permanência”.

Art. 3º - A falta de cumprimento das disposições contidas nesta lei
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sujeitará a parte infratora a multa diária no valor correspondente a
R$100,00 (cem reais), até que cesse a infração.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
Orçamento vigente e suplementadas, se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: O projeto de lei ora apresentado é de suma

importância, pois visa à aplicação da Lei n° 8.069,  de 13/7/90 -
Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela estabelece em seu art. 12 o
seguinte: “Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um
dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou
adolescente”. Ocorre que esse direito de permanência muitas vezes
não é do conhecimento de grande parcela da população carente e
sem acesso a informação.

Dessa forma, para garantir que a informação seja amplamente
divulgada e possibilite que o maior número de pessoas tenha acesso
a direitos que lhe são fundamentais, porém desconhecidos, é
necessário que medidas sejam determinadas pelo Estado junto à rede
de saúde, visando tal fim e fortalecendo o comprometimento das
instituições com a população em geral. No caso específico,
reforçamos a importância de que hospitais da rede pública e privada
sejam obrigados a prestar esclarecimento sobre tal direito, afixando
avisos em locais estratégicos da dependência hospitalar, tais como a
porta de entrada, a recepção, o pronto-socorro, a pediatria e a entrada
da ala de internação.

Ressalve-se, porém, que essa permanência poderá ser vetada
quando o médico entender necessário, para que não interfira no
quadro de saúde do paciente.

O desconhecimento da lei e a rotina dos órgãos de saúde, que
impede os profissionais de informar aos pais ou responsáveis, podem
ser fatores que expliquem a não-efetivação de tal prerrogativa.
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Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.728/2008
Altera a Lei nº 12.179, de 1996, que declara de utilidade pública a

Fundação Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e
Espiritualidade Padre Eustáquio, com sede no Município de
Patrocínio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica alterada a denominação da Fundação Orientadora e de

Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio para
Fundação Padre Eustáquio – Casa da Menina, com sede no Município
de Patrocínio.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2008.
Deiró Marra
Justificação: A Fundação Orientadora e de Recuperação por

Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, inscrita no CGC - MF
sob o nº 20.733.382/0001-70, registrada no cartório de registro de
títulos e documentos e pessoas jurídicas sob o nº 115 Livro A 001, às
folhas 93/94, em 27/2/81, autorizada pela Assembléia Geral
Extraordinária do dia 29/3/2006, transcrita no livro próprio de atas da
entidade, resolveu que a entidade passou a ser denominada
Fundação Padre Eustáquio – Casa da Menina, tendo como objetivo
principal o fim social, apoio e atendimento à casa da menina de
Patrocínio.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Esperamos contar com o apoio de todos os parlamentares desta
Casa Legislativa para a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
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Nº 2.836/2008, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alessandro José Rios de
Carvalho pela posse como Presidente do Sindicato da Indústria de
Laticínios de Minas Gerais - Silemg - para o triênio 2008-2011,
extensivo aos demais membros do Sindicato. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.837/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de
Jacutinga pelo transcurso do 107º aniversário de emancipação desse
Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.838/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sebrae - MG pela
realização da Feira do Empreendedor. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.839/2008, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Pará de
Minas pelo transcurso do 149º aniversário de emancipação desse
Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.840/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de apuração de
denúncia de crime de degradação ambiental na MG-050, no local que
menciona.

Nº 2.841/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado à Polícia Ambiental pedido de apuração de denúncia de
crime de degradação ambiental na MG-050, no local que menciona.

Nº 2.842/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ao Ministério Público Estadual pedido de apuração de
denúncia de crime de degradação ambiental na MG-050, no local que
menciona.

Nº 2.843/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências
para que seja reforçada a fiscalização da pesca predatória na represa
da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte e para que seja feita a
transformação da Portaria nº 39, de 16/4/2003, do IEF, em decreto
estadual.

Nº 2.844/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências
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para que se suspenda temporariamente a licença de instalação da
linha de transmissão Neves 1 - Mesquita, para a revisão do seu
traçado autorizado no trecho dos Municípios Ipatinga - Santana do
Paraíso.

Nº 2.845/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Diretor - Geral do DER-MG pedido de autorização de
pintura da faixa de divisão de pista na Rodovia MG-760, que liga a
BR-262 ao Município de São José do Goiabal.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Luiz

Humberto Carneiro.
O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos colegas que no

último sábado, dia 30 de agosto, aniversariou o nosso colega
Deputado Gustavo Valadares.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, amigos que nos visitam e nos acompanham das galerias
desta Casa, telespectadores da querida TV Assembléia, que cada vez
mais expande seu sinal para todos os rincões do Estado, no dia
25/7/2008, tivemos nesta Assembléia a formatura da 10ª turma do
curso de pós-graduação “lato sensu” Especialização em Poder
Legislativo. Esse curso, do qual faço parte, é ministrado pela Escola
do Legislativo, em parceria com a PUC Minas. Desde que fui eleito,
procurei uma forma de aprimorar meus conhecimentos, a fim de
representar bem o nosso povo. Nesse curso encontrei o conteúdo que
buscava para conhecer mais o trabalho realizado por esta Casa, seu
Regimento Interno e as Constituições Federal e do Estado. Ademais,
o curso me ajudou a entender melhor o processo legislativo, a
elaboração das leis. Sinto-me muito honrado e feliz por ter concluído
esse curso no dia 25/7/2008.

Sr. Presidente, em busca de mais dados para a elaboração da
minha monografia, trabalho de conclusão do curso, busquei os temas,
a meu ver, mais importantes. Como sou apaixonado pelo tema
“Participação popular” - e tenho a alegria de ser Vice-Presidente da
Comissão de Participação Popular desta Casa -, resolvi discorrer, na



63

minha monografia, sobre a participação da sociedade na elaboração e
na tramitação de projetos de lei, que, sancionados e transformados
em leis, teriam maior eficácia e aplicabilidade, após serem discutidos
com os segmentos interessados, enfim, com a população. Como
exemplo, cito o caso das Apacs, já que o conteúdo original de seu
projeto de lei, ao ser submetido a audiência pública, recebeu emendas
que o ajudaram a transformar-se em lei mais eficaz e aplicável.

Conforme pesquisa que estou fazendo, apaixonado que sou pela
questão da participação popular, acredito que a nossa democracia
representativa precisa ser cada vez mais participativa. Hoje
percebemos, é claro, que o melhor sistema é mesmo o representativo,
já que é muito difícil, sobretudo numa sociedade desigual e até injusta,
a população votar todos os temas, visto que lhe são privadas
informações básicas.

Sr. Presidente, sabemos que, às vezes, quando a população é
pressionada ou induzida, acaba tomando decisões equivocadas. Há 2
mil anos tivemos um plebiscito. O resultado foi que Barrabás foi
escolhido, eleito para ser libertado. Quando a população é submetida
a pressão, é quase induzida a escolher aquele que tem mais poder
econômico ou outra forma de poder.

Sr. Presidente, pesquisando sobre as leis da 15ª Legislatura que
tramitaram nesta Assembléia Legislativa, percebemos que, durante a
tramitação da maioria dos projetos de lei, não houve debates
específicos sobre os temas que esses projetos abordavam. Quando
se trata de reunir os segmentos da sociedade para debater assuntos
pertinentes e importantes para a sociedade, percebemos que o
número de audiências públicas realizadas é muito pequeno. No caso,
ficamos pensando em como nós, parlamentares, poderíamos elaborar
projetos e mesmo aperfeiçoar os projetos que tenham origem no
Executivo. Esses projetos de lei se transformam em leis que serão
aplicáveis. Como se diz popularmente, há leis que “pegam” e outras
que não “pegam”. Como podemos mudar essa situação, se não
submetemos esses projetos ao crivo da audiência pública?

Sr. Presidente, pela pesquisa que estou fazendo, sou a favor de que
todos os projetos, em algum momento de sua tramitação, devam ser
submetidos pelo menos a uma audiência pública que reunisse
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segmentos interessados das áreas de educação, segurança, saúde,
direitos humanos, qualquer área, que se reunisse pelo menos uma
vez para discutir e debater sobre determinado projeto de lei.

Teríamos 100 projetos de lei, que já tramitaram, para serem
sancionados e pelo menos 100 audiências públicas aqui. Com isso,
traríamos a população para acompanhar e conhecer melhor a Casa
dos que a representam. Só quem conviveu com as crianças e convive
diariamente com uma situação de risco de crianças em creches
poderá contribuir e colaborar de maneira significativa com um projeto
que trate desse assunto.

Estamos percebendo que há falta de debate. Temos o projeto de lei
sobre o cachorro “pitbull”, que ficou inaplicável. Isso aconteceu porque
durante sua tramitação não houve debates, reuniões. Sr. Presidente o
que acontece se não há discussão ou a população se afasta cada vez
mais? A população fica engolindo goela abaixo projetos que muitas
vezes não saíram do seu coração.

Sr. Presidente, em relação aos projetos que vêm do Executivo,
estamos aqui como representantes de um povo que tem anseios,
dificuldades e sonhos. Esse povo precisa gerar em nós essa
motivação de propormos um projeto de lei. Mais do que isso, durante
o processo legislativo, nessa legística, o povo precisa participar cada
vez mais. Sem participação maior do povo, este fica suscetível a todo
tipo de manipulação.

Recuso-me a admitir que a população seja totalmente induzida ao
que A, B ou C querem que ela faça. Estou e sou uma pessoa convicta
de que quando o povo se une e quer manifestar-se não há ninguém
que possa tapar os ouvidos. Se queremos ser legítimos
representantes desse povo que realmente sabe o que quer, que quer
ser ajudado pelos legisladores, precisamos abrir mais a Casa
Legislativa para que a freqüente.

Temos hoje, na Presidência da Comissão de Participação Popular, o
nosso querido Deputado André Quintão, que tem feito um trabalho
maravilhoso. Essa Comissão tem aberto espaço para a realização de
inúmeras audiências públicas, reuniões especiais e conjuntas, mas é
preciso - e quero caminhar com a minha assessoria política - propor,
de acordo com as normas, que todos os projetos de lei sejam
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submetidos à apreciação popular, pelo menos uma vez durante sua
tramitação. Cada um dos cidadãos do Norte, Sul, Leste ou Oeste do
nosso Estado de Minas Gerais poderá vir para cá e, caso se interesse
pela matéria, ser ouvido e esclarecer suas dúvidas.

Parabenizo o corpo de professores e servidores da Escola do
Legislativo, que fazem com que ela seja referência em todo o Brasil.
Nessa monografia percebi claramente que, ainda que haja avanços na
participação popular, é preciso que nos importemos mais com essa
gente. Sr. Presidente, sabe por quê? O povo, alvo de todos os
projetos de lei, fica por fora das regras e muitas vezes as aprova e as
aceita - e, de fato, elas são justamente contra esse povo. Nas
periferias de algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São
Paulo, vemos pobres elegendo ricos e continuando pobres, porque
lhes falta informação, participação e até mesmo motivação.

Esta é a Casa do povo, e cada vez mais é preciso que ela seja
freqüentada por ele. Precisamos não apenas ajudar o povo a
compreender o funcionamento do processo legislativo, mas também é
necessário ouvi-lo e ajudá-lo a tomar as decisões necessárias.

Sr. Presidente, mais uma vez agradeço a oportunidade de subir à
tribuna para falar de um tema que julgo ser da maior importância.
Sempre que um projeto de lei estiver tramitando, se tivermos pelo
menos uma audiência pública com a participação de segmentos afins
aos temas, teremos, certamente, grandes avanços na produção
legislativa desta Casa. E o povo estará mais participativo, responsável
e comprometido com a elaboração das leis. Aí, sim, veremos uma
sociedade mais envolvida, mais interessada, mais participativa,
correspondendo à idéia de que, quanto mais bem representada está,
sobretudo por pessoas com quem convive diariamente nas periferias,
nos segmentos, nas ações sociais, maiores serão os benefícios, e
mais entusiasmo e disposição haverá para ajudar.

Estou concluindo a minha tese e o meu pronunciamento.
Em breve, passarei o relatório aos demais colegas a fim de que

percebam o que fazer para trazer todos os segmentos da sociedade,
justamente o que dá legitimidade ao nosso Estado Democrático de
Direito, em que o objeto das regras acaba sendo co-autor destas.

Você, que recebe uma lei para cumprir, pode ser co-autor dessa lei.



66

Nesse caso, você não precisará reclamar de um Deputado que fez
uma lei que não “pegou” ou que não o ajudou. As pessoas ajudarão
esse Deputado a elaborar as leis. Dessa forma, o Deputado se
comprometerá mais e, com certeza, valorizaremos a nossa Casa
Legislativa, como já temos feito, uma Casa Legislativa tão respeitada
em todo o Brasil. O que queremos é ver um povo cada vez mais feliz,
mas, para isso, vamos precisar ser ajudados por esse povo, que,
muitas vezes, acha que não tem voz nem vez e que são aqueles que
mais precisam ser ouvidos. Precisamos desse povo. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

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

Deputadas, venho a esta tribuna para relembrar fatos que
comentamos aqui, em meados do ano passado, quando nós todos,
Deputados, lamentávamos a existência de uma central de grampos do
Ministério Público próxima a nossa Assembléia. E, hoje, o grampo
chega à Presidência da República e chega a afetar o Presidente do
STF.

Naquela ocasião, comentávamos a oportunidade de sensibilizarmos
o Congresso Nacional, os Deputados Federais e Senadores, para que
eles cumprissem com a sua obrigação de preencher os vácuos
jurídicos decorrentes da falta de regulamentação de dezenas e
dezenas de artig0os da Constituição. Um deles é o art. 37, que hoje
virou assunto do dia.

Em meados do ano passado, lembro-me de que falávamos aqui, de
maneira forte, e pedíamos o empenho do Congresso Nacional para
que os Deputados Federais tivessem maior sensibilidade para atender
aos reclamos da população no que diz respeito, especialmente, à
estruturação jurídica do País. Hoje estamos assistindo, em
decorrência desse vácuo, desse vazio jurídico e dessa falta de ação
dos congressistas, a um cenário quase hilariante, de a polícia mandar
na Justiça, de a Justiça ser vigiada pela Abin e de o Presidente demitir
o Diretor da Abin pelo fato de ter ele discordado da Polícia Federal.
Acabaram-se os critérios de hierarquia e disciplina
intergovernamental. Esse vácuo jurídico, para quem preside a
Comissão de Justiça, como o companheiro Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva, é terrível, porque, na Assembléia de Minas, a legislação
subalterna, que é a nossa legislação estadual, sofre graves
conseqüências da ausência de parâmetros legais fixos e firmes na
Constituição Federal.

O STF não foi feito para legislar, mas está legislando. Ele foi feito
para acompanhar e garantir a constitucionalidade da legislação
inferior, mas o que está ocorrendo é a criação de leis novas pelo STF.
Mais do que isso, existem tribunais menores que também estão
criando leis em função da culpa dos nossos congressistas, que não
respeitam a função para a qual foram eleitos, de fazer a
regulamentação da Constituição.

E posso dizer isso com certeza porque, apesar de não ter sido
constituinte, participei da revisão da Constituição e vi a má-vontade de
aprovar as centenas de emendas que fiz. Apresentei 111 emendas, e
não conseguimos colocar nenhuma em votação. Apresentei essas
emendas na tentativa de que o arcabouço legal brasileiro tivesse a
substância que a Constituição cidadã nos inspirava na época.
Acabamos fazendo uma Constituição pior do que a de 1946, mais
perigosa do que a antiga, mais problemática para a estruturação
jurídica do País do que aquela que julgávamos caduca. Na verdade,
criamos situações jurídicas difíceis até para os magistrados; enfim,
complicamos a estrutura jurídica do País, ao invés de facilitar.

Em Minas, já fizemos esse alerta no ano passado. Preocupa-nos ver
o próprio Presidente da República intervir demitindo o Diretor da Abin
em função dos eventos relativos aos grampos. Não se pode imaginar
um país em que Ministros do STF estejam “grampeados”, em que
homens do gabinete do Presidente da República sejam auditados no
grampo telefônico. Não se sabe aonde vamos parar, pois o estado
policial se instalou no País e a democracia corre risco.

E já dizíamos desse risco. Na minha terra, Teófilo Otôni, o
Secretário que havia sido preso pela Polícia Federal foi libertado e
voltou a exercer suas funções. A devassa feita na Prefeitura ainda
está em fase de inquérito. Não sabemos se devemos considerar essa
ação policial válida ou não, e o próprio governo federal, por meio da
Ministra Dilma Rousseff e dos dirigentes da Caixa Econômica Federal,
resolveu, mesmo havendo suspeita de irregularidade relativa aos
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recursos do PAC, autorizar a liberação dos recursos às vésperas das
eleições, na “boquinha” da eleição. E tem gente nadando de braçada,
anunciando obras e mais obras em função de um recurso suspeito.
Ainda suspeito, porque o inquérito continua e nem a ação penal
competente foi instaurada.

E que faz o governo? A sua polícia, a Polícia Federal, levanta
suspeita, aponta irregularidade, condena a todos pelos jornais, pela
televisão e pelas emissoras de rádio, e, de repente, liberam os
recursos suspeitos. Não dá para compreender como este país vai
funcionar sem regras jurídicas claras e firmes. Não dá para entender
se não pudermos influir em Minas Gerais para que nossos
concidadãos ajam de forma diferenciada nas próximas eleições
parlamentares e elejam representantes que, no processo nacional,
possam modificar essa questão.

Minha preocupação é de cidadão e não apenas de Deputado
Estadual, pois não posso fazer lei federal. Mas aqui sentimos esses
efeitos danosos e perigosos de uma legislação que permite que o STF
faça leis, como a regulamentação do art. 37 da Constituição, que
colocou em polvorosa toda a estrutura de poder do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário.

Hoje, estamos perplexos ante tais medidas, considerando que o art.
37 estabelece quatro condições para a contratação de servidores e
que a maioria das pessoas preenche apenas três desses quatro pré-
requisitos. Mesmo assim, consideramos o nepotismo uma coisa
terrível, abominável, como se todo parente fosse ladrão, incompetente
ou safado.

Estamos vivendo uma situação esdrúxula: de repente, o que não
estava na lei vira lei por decisão de uma súmula vinculante, instituição
que achamos interessante para a redução do número de processos,
mas que deveria ser feita para outros tipos de processos que
entulham a Justiça brasileira, como as execuções relativas à retomada
de casa própria da Caixa Econômica Federal, os processos relativos
ao INSS, que são milhares e milhares - para esses assuntos, sim,
deveria haver súmulas vinculantes. O STF deveria ter feito uma
listagem dos processos que, em grande número, são de um mesmo
assunto, e uma súmula vinculante para esses processos, em vez de
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buscar “holofotariamente” os espaços da publicidade nacional gratuita,
no rádio, no jornal e na televisão, com uma súmula vinculante, quase
que em uma revanche, porque o Conselho Nacional de Justiça decidiu
que lá eles devem atuar dessa maneira em relação ao nepotismo.
Agora, copiam o que o Conselho Nacional de Justiça fez para o Poder
Judiciário e tentam interferir no Legislativo e no Executivo. Isso é
impróprio, indevido. O que ontem não era lei vira lei por uma súmula
vinculante. Criamos uma nova lei.

É ruim falar sobre isso? Ora, não tenho medo de falar sobre isso, Sr.
Presidente. Não tenho medo, pois não tenho mais nada a perder na
vida pública. Já perdi mais de 30 anos dedicados à vida pública e não
me importa nem interessa o tipo de assunto em que eu tenha de tocar.
Mas quero ao menos que meu nome fique na história como
parlamentar que não teve medo de tocar em determinados assuntos,
às vezes polêmicos, às vezes até prejudiciais a mim, pessoalmente.

Vejo com intranqüilidade a situação posta hoje no Brasil. Não estou
tranqüilo. Urge que os parlamentares estaduais, municipais e federais
tomem posicionamento, manifestando-se, opinando, fazendo
indicações e tentando alterar o processo e mudar o sistema. O que é
mais aberrante, Sr. Presidente, é que se envia ao Congresso
Nacional, às vésperas das eleições - para fazer de conta que estamos
vivendo em uma democracia muito boa -, um projeto de reforma
política que não fala em voto distrital e que fala em financiamento
público de campanha - todo o mundo querendo pegar uma beirada do
dinheiro público para fazer campanha. Sou contra; acho que o
governo não deveria dar um tostão para ninguém fazer campanha e
que nem deveria haver fundo partidário - os partidos que se
organizem de maneira civil e façam sua representação. Não sou, Sr.
Presidente, favorável a essa hipótese.

Com carinho, ouço a palavra de um constitucionalista, meu
companheiro, Presidente da Comissão de Justiça, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Getúlio Neiva. Estou ouvindo atentamente o seu rico pronunciamento,
que, todavia, merece reparo quando V. Exa. humildemente manifesta
que não tem mais nada a perder na vida pública. Absolutamente. V.
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Exa. engrandece o Parlamento mineiro.
Desde que está na vida pública, de forma digna e corajosa, pela

ética, pela transparência, pela voz aguerrida, V. Exa. tem defendido os
anseios do seu Município e de todo o Estado de Minas Gerais.
Durante a história de vida que construiu, com tanta luta e dignidade,
V. Exa. não só fez, mas foi exemplo, registrando uma trajetória das
mais bonitas nos anais da vida política, não somente na sua querida
Teófilo Otôni, mas também no Estado de Minas Gerais. Quero dizer-
lhe, olhando em seus olhos, que precisamos muito dessa trajetória
ímpar, que dignifica o Parlamento mineiro e o nosso Estado, pelo seu
posicionamento, pelos seus arrazoados e, principalmente, pela sua
linguagem transparente, combativa e aguerrida, que tem tão bem
defendido os interesses de nosso povo.

Vamos olhar, no retrovisor da história de V. Exa., tantos e tantos
pronunciamentos que V. Exa. fez neste Parlamento, em defesa do
povo mineiro. O Estado de Minas Gerais, a sua Teófilo Otôni têm
muito a dever a V. Exa. e muito a guardar desse espírito democrático,
ético. Principalmente pelo modo como V. Exa. tão bem tem
participado da vida do Parlamento de Minas Gerais.

Digo isso porque reconheço e conheço V. Exa., sua vida e sua
dedicação, exemplo para todos os parlamentares; para nós, um dos
mais atuantes, brilhantes, cultos e inteligentes, que tanto tem
dignificado a Casa de Minas Gerais. V. Exa. terá, como sempre, no
Parlamento e onde estiver, essa vida bonita, sedimentada pela
dignidade, pelo espírito de luta, principalmente pela vontade de
sempre servir ao povo de Minas. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço-lhe, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Suas palavras me enternecem, no momento em que estamos
decidindo outro rumo na vida. Sei que, às vezes, ao falar das minhas
idéias, abrir meu coração e dizer o que sinto, posso até ferir alguém.
Se firo alguém, creio ser por amor a minha pátria que o faço. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia

Mendonça.
A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Sr. Presidente, Srs.
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Deputados, funcionários desta grande Casa, ouvintes da TV
Assembléia, primeiro quero fazer minhas, Deputado Getúlio Neiva, as
palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V. Exa. falava do seu
tempo nesta Casa, e quero confirmar que não houve tempo como
tempo decorrido, mas como uma passagem de V. Exa. por esta
Assembléia, passagem que muito construiu. Estou aqui apenas há
dois anos e já senti de perto o trabalho de V. Exa. Aprendi muito, e
pode ter certeza de que estou levando daqui um aprendizado
fantástico para outros rumos que, como a de V. Exa., também a minha
vida tomará a partir de outubro deste ano.

O motivo de vir a esta tribuna é falar ao Deputado e Secretário de
Esportes e da Juventude Gustavo Corrêa da nossa alegria pela sua
visita ao meu Município na sexta-feira passada.

Tivemos a felicidade de receber esse jovem Secretário tão
empenhado na recuperação e no resgate da juventude por meio do
esporte. Encantou-nos o conhecimento e o domínio do assunto que o
Secretário Gustavo Corrêa demonstrou em Cataguases quando
entrevistado pela Multisom, uma das rádios locais, e, principalmente,
quando se dirigiu a uma expressiva população concentrada no
Taquara Preta, um dos grandes bairros de periferia da cidade.
Gustavo assumiu publicamente seu compromisso com Cataguases,
para onde levou várias quadras esportivas. Dirigiu-se ao Bairro
Taquara Preta, onde, há 25 anos, foi lançada a pedra fundamental de
um estádio municipal e, muito emocionado com o pedido da juventude
e das crianças que se encontravam no local, assumiu também
conosco o compromisso de lutar junto aos governos estadual e federal
para que esse sonho do cataguasense se realize.

São homens como Gustavo, um jovem de 33 anos, que nos dão a
convicção de que a política é o caminho para a construção de cidades
e de Estados melhores e de um Brasil muito melhor. Gustavo Corrêa é
um dos Secretários do nosso grande Governador Aécio Neves, a
quem queremos parabenizar pela escolha e indicação e, além disso,
por ter criado essa Secretaria, a fim de que fosse feito para os
Municípios o que precisamos e que os Jogos Olímpicos nos
mostraram, ou seja, dar oportunidade aos jovens de preparar-se
realmente para a disputa olímpica e representar lá fora este Brasil que
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tanto amamos e queremos ver condecorado com muito mais
medalhas de ouro.

Por isso, no compromisso da sua função de Secretário e de homem
público, Gustavo assumiu o que lhes disse. Tenho certeza absoluta de
que tudo acontecerá, porque Cataguases é uma cidade histórica e
próspera que, além de fazer parte do contexto estadual, tem alta
representatividade em todo o Brasil.

Gustavo, não poderia deixar de dirigir-me a você publicamente para
dizer: muito obrigada. Nós, mineiros, orgulhamo-nos de você; nós,
cataguasenses, somos felizes por ter estado com você na sexta-feira.
Esperamos que volte. Estaremos de braços abertos para recebê-lo e
mostrar para a juventude que hoje o jovem precisa realmente de
ocupar os espaços públicos.

Muito obrigada, Sr. Presidente, pela oportunidade que me dá nesta
tarde. Nós dois nos orgulhamos muito, pois Gustavo é do DEM, nosso
partido, que realmente sofre hoje uma mudança estratégica para
contribuirmos com os governos estadual e federal. Deixo aqui um
abraço carinhoso ao Gustavo e um até breve. Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, ilustre Deputado

Doutor Viana; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores,
imprensa e público presentes; ontem à noite, esta Casa reuniu-se
para realizar uma reunião especial em homenagem ao profissional de
educação física. Essa importante homenagem foi realizada no
Plenário desta Casa em prol de uma categoria, uma profissão,
fundamental para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida
do nosso povo e da nossa juventude. Quero externar hoje aos
profissionais de educação física o reconhecimento de sua importância.
Deixo claro que investir nesses profissionais, garantir a sua presença
nas escolas públicas, na vida cotidiana do povo brasileiro, é de
fundamental importância.

Na semana passada, Sr. Presidente, o ilustre Deputado João Leite
ocupou esta tribuna e fez talvez um dos mais importantes
pronunciamentos. O Deputado, em que pese ao mau desempenho do
Brasil nas Olimpíadas, mostrava o que é o equívoco do ponto de vista
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dos investimentos nas categorias de base do esporte brasileiro,
especialmente da falta de valorização da prática desportiva nas
escolas, o esporte na escola como instrumento para formar celeiros
de medalhistas do futuro. O Brasil não se saiu tão bem como
esperávamos. Retrocedemos aos índices da Olimpíada de Atlanta,
mostrando que ainda falta muito para o esporte no Brasil, e o
Deputado João Leite chamou a atenção para esse fato.

Tem-se investido muito no esporte dos grandes clubes, mas pouco
na criança em idade escolar. Esse modelo, Sr. Presidente, mostra
que, quando se investe na criança e no esporte escolar
especialmente, o resultado é infalível. O grande país campeão da
Olimpíada de Pequim foi a todo-poderosa China, que deu um banho
nos Estados Unidos da América, deu um capote, como se diz no
popular, deu um canudo nos Estados Unidos, transformando-se na
grande recordista em medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de
Pequim. Qual é o modelo que a China usa para ter tantos atletas
vitoriosos, medalhistas, nessa olimpíada? O investimento massivo na
criança na escola. A criança é um grande alvo do governo chinês para
formar medalhistas, atletas de qualidade, de alto nível, o esporte
escolar como a grande ferramenta para a formação de desportistas
campeões.

O Deputado João Leite chamou a atenção para o fato de que parece
que Minas Gerais e o Brasil querem navegar na contramão da história.
Ele disse que a competição Jogos do Interior de Minas Gerais - Jimi -
não teve o devido incentivo. Mesmo com a emenda orçamentária
aprovada na Comissão de Participação Popular, por meio de um
encaminhamento da Frente Parlamentar de Defesa do Esporte desta
Casa, e com o apoio de todos os parlamentares que compõem a
Frente, ela ainda foi vetada.

Vários jovens das escolas do interior de Minas Gerais se viram
impossibilitados de participar de algumas etapas dos Jogos do Interior
de Minas - Jimi. Isso traz conseqüências perversas para o futuro do
esporte amador em Minas Gerais, do esporte especializado e do
esporte olímpico.

O mesmo ocorre com o incentivo para os Jogos Escolares - Jemg.
Muitos alunos que poderiam estar participando desses jogos para se
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aprimorarem também se vêem impossibilitados de participar por falta
de investimento, de orçamento do governo do Estado.

Sr. Presidente, muito se preocupa com os grandes clubes, com os
grandes aglomerados desportivos - que têm, sim, a sua importância e
cumprem o seu papel -, como o Cruzeiro Esporte Clube, o Minas
Tênis Clube, o Clube Atlético Mineiro e as várias outras instituições
que desempenham o seu papel. Mas se esses grandes clubes não
estiverem em sintonia com o celeiro de novas gerações, de novos
atletas, que é a categoria de base, o esporte escolar, eles por si só
não darão conta do recado. Entrará e sairá olimpíada, e o Brasil
continuará a configurar-se no grupo do segundo ou do terceiro mundo
desportivo.

Quero, Sr. Presidente, referendar as palavras do ilustre Deputado
João Leite e falar da importância de investir-se no esporte de base e
no escolar, de investir-se no profissional da educação física, pois esse
profissional é fundamental para orientar o jovem na prática correta do
esporte. Só assim o esporte em Minas Gerais e no Brasil se
desenvolverá.

Sr. Presidente, o problema me chamou muito à atenção e me deixou
muito triste, por isso há uma semana venho a me lamentar
profundamente nesta Casa Legislativa. Estou estarrecido, entristecido
e altamente preocupado com o destino do esporte de nossas crianças
e com a visão dos nossos governantes mineiros em relação a
incentivo para a prática desportiva da juventude.

Esta Casa aprovou um projeto de minha autoria, o chamado Bolsa-
Atleta. Esse projeto foi aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade
pelos Deputados e Deputadas desta Assembléia. Sr. Presidente, o
objetivo desse projeto é criar no Estado, nos moldes do que já faz o
governo federal, um incentivo financeiro para as crianças carentes que
estão inseridas em algum programa de prática esportiva na escola, ou
na escolinha do bairro, ou em algum clube. Observamos que várias
crianças que fazem parte desses programas muitas vezes os
abandonam no meio do caminho por não terem vale-transporte nem
como fazer um lanche durante o período da prática esportiva.

Essas crianças, com uma ajuda de custo singela de R$300,00 - a
idéia é um pouco essa -, meio salário mínimo ou um pouco mais, para
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ajudar a auxiliar essas crianças carentes a permanecer no seu projeto
esportivo, para prepará-las para as Olímpiadas de 2012 e 2016 no Rio
de Janeiro.

Mas, Sr. Presidente, pasmem, o Governador do Estado, quando
teve a oportunidade de sancionar o projeto, vetou-o, vetou o projeto
aprovado por esta Casa, vetou o Bolsa-Atleta, Sr. Presidente, com o
argumento de que o projeto fere os interesses públicos, com o
argumento de que o Bolsa-Atleta é contrário aos interesses do Estado.
Valha-me Deus! Se o Bolsa-Atleta, se o incentivo à prática esportiva
dos jovens fere o interesse público do Estado, o que é então que não
fere o interesse público do Estado? É continuar a condenar a
juventude brasileira a ocupar as penitenciárias e as cadeias deste país
ou do Estado? É continuar aumentando a população carcerária de
Minas Gerais, que hoje já conta com enorme número de jovens de 18
a 29 anos ocupando a Nelson Hungria, a Dutra Ladeira, outras
penitenciárias e as delegacias de polícia deste país? E esse jovem
custa, para o Estado, R$2.400,00 por mês, para a sua manutenção. É
essa a visão do Governador do Estado? E isso não fere o interesse
público? Dar uma ajuda de custo de R$300,00 para manter um jovem
carente na prática desportiva fere os interesses públicos? Os valores
estão muito mudados, Sr. Presidente. A concepção neoliberal, talvez
premida pela lógica meramente orçamentária, está, para mim,
equivocada.

Então, esse veto oposto pelo Governador do Estado ao projeto de lei
que foi soberanamente aprovado nesta Casa, que cria o Bolsa-Atleta
em Minas Gerais, parece-me ser fruto de três opções: na primeira
hipótese, o Governador, ao vetar, não leu o projeto, vetou sem saber o
que estava vetando; na segunda, o Governador do Estado não tem a
concepção de que é importante investir na juventude, com prática de
esporte na escola e nos programas públicos de práticas desportivas -
e, se não tem essa concepção, deve ter a de que é preferível ter o
jovem na cadeia, no presídio -; ou então, Sr. Presidente, uma
concepção, quem sabe, fruto - e, se assim o for, é perversa - das
pressões do período eleitoral; talvez queira, em razão dessas
pressões do período eleitoral, vetar um projeto de tamanha
importância. Prefiro, Sr. Presidente, descartar a segunda e a terceira
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hipóteses. Prefiro não acreditar que ele não tem a compreensão da
importância do Bolsa-Atleta. Prefiro também não acreditar que vetou
em virtude das pressões eleitorais, porque o País está passando por
um processo de amadurecimento da sua democracia. É inadmissível
que práticas como essa ainda pautem o Palácio da Liberdade, assim
como é inadmissível que os Palácios se unam para querer impor
candidaturas a quem quer que seja. Prefiro ficar com a primeira
opção: o Governador do Estado, ao vetar o projeto que cria o Bolsa-
Atleta em Minas Gerais, pode ter sido induzido a erro, pode ter vetado
o projeto sem ter a devida dimensão do que estava fazendo. E, como
ainda compete ao Plenário desta Casa avaliar o veto do Exmo. Sr.
Governador do Estado, fico no aguardo, na esperança e na certeza de
que o Plenário da Casa do povo de Minas Gerais - os Srs. Deputados
e as Sras. Deputadas - haverá de derrubar o veto oposto pelo Sr.
Governador do Estado. Aprovar o Bolsa-Atleta aqui, no Plenário desta
Casa, derrubando o veto, é a melhor forma que temos para contribuir
para o futuro da juventude brasileira, para as próximas olimpíadas.
Faço também uma singela homenagem ao profissional que merece
todo o nosso respeito, que é o profissional da educação física, os
trabalhadores da área de educação física em Minas Gerais, a quem
rendo as minhas homenagens. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos e a todas e

deixar aqui a minha solidariedade, Deputado Carlin Moura, dizendo
que vamos lutar muito para derrubar o veto no Plenário desta Casa.
Se os Deputados votaram por unanimidade e aprovaram o Bolsa-
Atleta, tem de prevalecer o sentimento e a vontade do povo de Minas
Gerais. Esse foi um dos mais importantes projetos que tramitaram na
Casa neste ano. Vamo-nos empenhar para derrubar o veto e ainda
sensibilizar toda a base do governo para a importância da juventude, e
mostrar que o nosso Estado, que tem uma grande potencialidade,
pode formar futuros atletas, além da inclusão social.

Trago à tribuna as manchetes de todos os jornais desta terça-feira
do Estado de Minas Gerais sobre a falta de energia elétrica na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. (- Lê:) “BH, a cidade sem luz. No



77

início da noite de ontem, 50 horas depois do temporal de sábado,
ainda faltava energia elétrica em 36 bairros de Belo Horizonte. A falta
de energia atingiu mais de 10 mil imóveis. Todos os semáforos
desligados, prejudicando o trânsito.” E prejudicou não só Belo
Horizonte, mas também várias cidades da Região Metropolitana, e
outras cidades do Estado. O jornal “O Tempo” anuncia o seguinte:
“Cemig terá de ressarcir consumidor. Até a tarde de ontem, cerca de
10 mil pessoas continuavam sem energia elétrica em Belo Horizonte”.
A chuva aconteceu no sábado, e as pessoas ficaram sem energia
sábado, domingo, segunda, e hoje é terça-feira e milhares de pessoas
ainda estão sem a energia elétrica. Nossa pergunta é a seguinte: a
Cemig sempre justificou o alto custo da energia elétrica em Minas
Gerais, a mais cara do País, justamente pela qualidade. Mas não é o
que estamos vendo, e a prova disso está aqui, na matéria divulgada
em todos os jornais de circulação estadual e nacional. Após 72 horas,
milhares de pessoas ainda se encontram sem a energia. Um absurdo!
Estamos protocolando um ofício pedindo explicações à Cemig, e
queremos saber se o consumidor vai ser ressarcido. Vários problemas
aconteceram. Pessoas com doentes em casa ficaram sem energia
elétrica, o que é muito sério, donos de padarias e pequenos
comerciantes que custam a sobreviver perderam suas mercadorias e
não tiveram como trabalhar. E ainda terão de pagar funcionários sem
ter produzido nada. Por que isso aconteceu, se a nossa energia é de
qualidade? Se, como disse a Cemig, fosse feita uma constante
manutenção das redes, não seria uma simples chuva que levaria à
queda de todo o sistema, deixando a população durante vários dias
sem energia elétrica, que é um bem essencial. Queremos uma
explicação por parte da Cemig, e que situações como essa não
venham mais a ser manchete de jornal. Esperamos que, nos próximos
dias, a Cemig realmente faça um balanço. Vamos encaminhar essas
matérias para a Agência Nacional de energia Elétrica, que também
tem de tomar conhecimento da situação. A Cemig tem de investir mais
na manutenção de suas redes, a fim de garantir a qualidade para o
consumidor, que ainda paga uma energia muito cara. Recentemente
tivemos uma grande vitória. Pela primeira vez em 56 anos houve uma
redução de tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. Foi uma
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campanha belíssima, que apaixonou toda a população. As pessoas
entraram na campanha de coração e alma, ajudando a colher
assinaturas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Triângulo, Sul de
Minas, Zona da Mata, Norte de Minas, enfim, em todas as regiões do
Estado. Foram mais de 500 mil assinaturas. Fizemos a maior
audiência pública de toda a história das concessionárias de energia
elétrica aqui em Belo Horizonte. Estivemos presentes em Brasília e
protocolamos vários requerimentos que foram aprovados aqui na
Assembléia. O Deputado Federal Elismar Prado, da mesma forma, fez
esse procedimento em Brasília. Estivemos várias vezes reunidos com
a relatora do processo, Dra. Joisa. Foi uma grande vitória. Muitos não
acreditavam que seria possível vencermos. Conseguimos garantir a
economia para o consumidor de todo o Estado de Minas Gerais, em
todas as regiões, de quase R$1.000.000.000,00. As tarifas eram muito
caras, e conseguimos a redução de 17%. Muitos também não
acreditavam que conseguiríamos impedir a cobrança de taxa para
chamar a polícia. Obtivemos também essa vitória. Impedimos, ainda,
a cobrança da Taxa de Incêndio para todas as residências. Estamos
agora com uma ação no Ministério Público relativa ao valor da água
cobrado pela Copasa, que é muito alto. Nas próximas semanas há
possibilidade de haver uma decisão judicial, pela qual esperamos.
Realizaremos, aliás, uma audiência pública nesta Casa. Assim,
esperamos conseguir mais essa redução. Em princípio, o Ministério
Público já concordou, já detectou as irregularidades nas planilhas e já
sinalizou a possibilidade da redução do valor da água. Estamos,
assim, na esperança de uma decisão judicial para reduzir o valor da
água cobrado pela Copasa. Retomando a questão da energia elétrica,
foi uma campanha vitoriosa, pois obtivemos uma redução de 17%.

Uma outra luta nossa nesta Casa é a diminuição - a propósito, o
meu projeto já está tramitando - do ICMS da conta de energia elétrica
da Cemig. O ICMS de Minas também é o mais caro do Brasil. Para as
residências, na cobrança por dentro, chega a 42%. É o mais caro do
Brasil, repito, maior do que os de Goiás, São Paulo e Brasília. Então,
não se justifica ter um ICMS tão alto como esse. A carga tributária no
nosso país já é muito pesada. Os pequenos e médios empresários
sentem isso na pele. Temos necessidade de uma reforma tributária, e
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o Deputado Federal Elismar Prado apresentou uma emenda ao
projeto de reforma tributária fixando o valor máximo da cobrança de
ICMS em 25%. Não justifica que nosso Estado, um dos mais ricos da
Federação, que aliás está tendo um grande desenvolvimento, cobre
um ICMS mais caro do que outros Estados. Um exemplo é o álcool,
cujo ICMS em Minas Gerais é de 25%; em Goiás é de 15%; em São
Paulo, 12%. É um grande contra-senso, pois aqui é um dos Estados
que mais produz álcool. Essa redução poderia chegar às bombas,
beneficiando, assim, o bolso do consumidor, isso para quem tem
veículo a álcool ou “flex”. Fica, então, a nossa solicitação à Mesa de
que os nossos dois projetos sejam colocados em pauta. O primeiro
visa reduzir o ICMS da conta de energia elétrica da Cemig. O segundo
objetiva diminuir o ICMS do álcool combustível, passando de 25%
para 12% no Estado de Minas Gerais, igualando-se ao Estado de São
Paulo. Trago a esta tribuna um outro ponto. É com imensa alegria que
trago ao conhecimento de V. Exas. a manchete do “Correio de
Uberlândia” que diz: “UFU cria acesso exclusivo para estudantes de
escolas públicas”. Uma outra notícia diz respeito à criação do curso de
Jornalismo por aquela entidade, que era uma luta nossa histórica. Há
muitos anos defendemos a implementação desse curso na
Universidade Federal de Uberlândia. Estive semana passada com o
Reitor Arquimedes e, hoje, vejo que isso é uma realidade. Assim,
haverá o curso de Comunicação Social, com habilitação em
Jornalismo, com 40 vagas anuais, no horário diurno integral. Haverá
também o curso de Relações Internacionais, com 40 vagas. Ficamos
muito felizes pela criação desses dois novos cursos. Ainda, no
caderno “Revista” do “Correio de Uberlândia”, há a seguinte
manchete: “Conservatório enfrenta dificuldades”. Estamos
apresentando um requerimento solicitando, o mais rápido possível, a
garantia da acessibilidade, que não há, aos deficientes físicos no
conservatório, além de garantir o bom funcionamento para a entidade.
Os alunos hoje é que estão ajudando a manter as despesas do
conservatório, cujos instrumentos estão estragados, acumulados
numa sala do prédio. O maior desafio ainda é melhorar a estrutura
física, que é muito ruim.

Falta tudo no Conservatório. Não há estrutura física, não existem
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instrumentos. Há é muita boa-vontade dos alunos, da comunidade e
dos professores, que são verdadeiros guerreiros, pois, sem condições,
conseguem fazer um belíssimo trabalho. Solicitamos que o governo
resolva, o mais rápido possível, esse problema do Conservatório
Estadual de Uberlândia, assim como o dos demais conservatórios de
nosso Estado que também estão enfrentando dificuldades. Esperamos
que o governo tome as devidas providências.

Outro ponto é relativo à Escola Estadual do Parque São Jorge.
Houve uma fusão de turmas, e 43 alunos foram obrigados a estudar
em uma sala de 40m² apenas. Esse absurdo, sobre o qual a TV Globo
até fez uma reportagem, causou grande revolta em todos. Solicitamos
providências também para esse problema.

Também apresentamos requerimento relativo à emissão da Carteira
Nacional de Habilitação - CNH -, tema sobre o qual esperamos
realizar audiência pública a fim de sensibilizarmos as autoridades. A
centralização do serviço de impressão de CNH revoltou toda a
população de Uberlândia e do Triângulo. Havia a descentralização,
muito comemorada por todos, em Uberlândia, que atendia a todo o
Triângulo. O governo desativou as gráficas do interior do Estado,
como a de Uberlândia, e esse problema existe em todo o interior do
Estado, causando muita revolta. O cidadão, com a impressão
descentralizada, receberia sua CNH em, no máximo, cinco dias.
Agora, com a centralização, serão necessários mais de 70 dias. O
cidadão esperará por mais de dois meses a confecção de sua CNH.
Solicitamos providências também para esse problema. Não podemos
andar para trás; devemos, sim, avançar. Infelizmente, isso não está
ocorrendo. Esse tipo de burocracia dificultará muito a vida das
pessoas que moram no interior de Minas.

Outro requerimento visa aparelhar melhor o Corpo de Bombeiros.
Votamos nesta Casa contra a Taxa de Incêndio para o comércio e
para as indústrias e conseguimos impedir sua cobrança para as
residências; todavia, ainda há o sério problema de falta de
equipamentos nas instituições do Corpo de Bombeiros em Minas
Gerais. Falta a escada magirus, assim como o desfibrilador cardíaco.
Solicitamos que sejam destinados recursos para cobrir essas
pendências.
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Mais uma vez, queria agradecer ao Presidente, a quem solicito que
nossos projetos relativos à redução do ICMS sejam colocados em
votação. O Deputado que seja contra o projeto precisa posicionar-se
explicando o porquê de ser contra a redução do ICMS da conta de
energia elétrica, que em nosso Estado é uma das mais caras do
Brasil, pois chega a 42%. Ele precisa explicar porque é contra a
redução de 25% para 12% relativamente ao álcool combustível, cujo
índice em São Paulo é de 12%. Novamente solicitamos à Mesa que
nossos projetos sejam apreciados nesta Casa. Caso algum Deputado
seja contra o projeto, que se posicione, que se utilize desta tribuna
para dizer que é contra a redução do ICMS da energia elétrica,
votando posteriormente contra o projeto. Democracia é isso.
Estaremos aqui para votar favoravelmente a essa redução, que
defenderemos enquanto não é realizada a reforma tributária federal,
que certamente limitará o valor máximo cobrado de ICMS em todos os
Estados da Federação e acabará com a guerra fiscal, que prejudica
muito Minas Gerais. Essa reforma definirá uma alíquota única para
todos os Estados ou alíquotas de acordo com a realidade de cada
região. Que seja feito tal estudo e que seja aprovada, o mais rápido
possível, essa reforma tributária. No entanto, nada disso impede que
nossos projetos sejam apreciados e votados nesta Casa.

Esperamos que o ano eleitoral não impeça o debate de assuntos
importantes, como os já citados. É necessário mobilidade para
resolvermos os problemas, que são latentes, em relação ao Corpo de
Bombeiros, à confecção da CNH para toda a população do interior de
Minas, especialmente Uberlândia e o Triângulo, e à recuperação dos
conservatórios, que estão em situação de penúria, sendo necessário
melhor estruturá-los e equipá-los.

Há ainda o problema da Escola Estadual do Bairro Parque de São
Jorge, em Uberlândia, e a necessidade da melhora de qualidade dos
serviços prestados pela Cemig quanto à manutenção das redes
elétricas, para não haver outros apagões. Belo Horizonte e a Região
Metropolitana, de sábado até hoje, vivenciaram um verdadeiro
apagão. Esperamos que esses problemas sejam resolvidos o mais
rápido possível.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.840 a 2.844/2008, da Comissão de Meio
Ambiente, e 2.845/2008, da Comissão de Transporte. Publique-se
para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro,
indicando o Deputado Eros Biondini para membro suplente da
Comissão Especial dos Aeroportos, na vaga do Deputado Domingos
Sávio, o Deputado Célio Moreira para membro efetivo da referida
comissão, na vaga do Deputado Lafayette de Andrada, e este para
membro suplente da mencionada comissão, na vaga do Deputado
Célio Moreira (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, inicialmente gostaria

de anunciar, com satisfação, a presença nesta Casa do ex-Deputado
Emílio Haddad, que veio tratar de assuntos de interesse do Município
de Oliveira. Ele, que tem uma história de vida pública brilhante, com
uma passagem dignificante por este Parlamento, é sempre bem-vindo.
Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer referência a duas ações que
estamos encaminhando. Solicitamos à Mesa que coloque em pauta, o
mais breve possível, o projeto de lei de nossa autoria que visa
aprimorar o crédito de ICMS do leite para os produtores, que passam
por um momento muito difícil. Precisamos, com esse aprimoramento
na legislação, dar um alento e uma melhor condição ao produtor, bem
como à indústria mineira de laticínios, a fim de que aproveitem o
crédito de ICMS naquilo que se compra para produzir o leite. Como se
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sabe, o produtor trava uma verdadeira luta para produzir o leite.
Muitas vezes, o que se gasta para produzir um litro de leite ultrapassa
o valor que o produtor recebe. Portanto, o crédito de ICMS é
importante para o produtor, principalmente para o pequeno. Esse
crédito é importante como incentivo para que a indústria se instale em
nosso Estado, enfim, é importante para toda a cadeia produtiva. Ou
seja, isso acontece quando o leite é beneficiado em Minas Gerais,
para estimular a indústria mineira de laticínios, dando-lhe condições
de melhor remunerar o produtor de leite. Quero falar, ainda, de outro
aspecto ligado à nossa luta em defesa do produtor rural. Acabei de
chegar do IMA, onde me reuni com o Dr. Altino, grande parceiro na
luta por duas questões importantes. Já conseguimos aprovar, para os
profissionais do IMA, a Gedima. Ainda nesta semana, irei à Seplag
para tratar de sua regulamentação, pois é preciso regulamentar a
forma de se fazer o pagamento da referida gratificação, a fim de que
ele chegue às mãos dos colegas veterinários, enfim, dos servidores
do IMA em geral. Com o Dr. Altino, também tratei da importância de
acabarmos com essa famigerada zona tampão ou área de restrição
para exportação de animais de corte em Minas Gerais, fato que
prejudica mais de 200 Municípios que, com base em uma portaria de
1994, não têm tido a oportunidade de exportar para o Mercado
Comum Europeu. Então, isso faz cerca de 14 anos, quando houve
aqui, pela última vez, casos de aftose. Em Minas Gerais, não há
aftose; no entanto, cerca de 200 Municípios ficam penalizados. Assim,
o animal pronto para o abate acaba sendo vendido mais barato do que
o que é vendido no Triângulo Mineiro e em outras regiões do Estado,
bem como em outros Estados da Federação. Ou seja, trata-se de uma
prática para a qual não há justificativa técnica. Com isso, quem sofre é
o produtor de Divinópolis, de Abaeté, de Formiga, do Centro-Oeste
mineiro, etc. Basta lembrar que 220 Municípios estão nessa situação.
O Dr. Altino está firme nessa luta, defende uma revisão dessa matéria.
Tenho muita esperança de que nos próximos dias possamos
sensibilizar o Ministério da Agricultura para que esse assunto seja
totalmente revisto. Não podemos penalizar esses produtores porque
não há razão técnica para isso. Sr. Presidente, só queria então
comunicar que continuamos atentos trabalhando nessa questão.
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Tenho esperança de que consigamos resolver essa questão em
poucos dias. Não tenho dúvida de que aqui também falo em nome de
todos os colegas da Casa, sensíveis à luta do nosso produtor rural.
Portanto, precisamos ter atitudes concretas para apoiá-lo. Muito
obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 3, às 9 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 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2008
Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Sebastião Helvécio, André Quintão e Fahim Sawan
(substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada por indicação do
BSD), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; o Deputado André Quintão, membro da Comissão de
Membros das Comissões Permanentes - § 1º do art. 204 do
Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento
da seguinte proposição, em turno único, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.292/2008 (Deputado Sebastião
Helvécio). Registra-se a presença dos Deputados Antônio Júlio e
Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Suspende-se a
reunião. Às 15h7min são reabertos os trabalhos com a presença da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Zé Maia, Lafayette de
Andrada, Sebastião Helvécio e André Quintão. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no turno único, do
Projeto de Lei nº 2.392/2008 com as Emendas nºs 3, 8, 22, 53, 92, 94
e 99, apresentadas por parlamentares; com as Subemendas nº 1 às
Emendas nºs 6, 13, 60, 91, 96, 100, 104, 109, 110, 111, 113 e 135,
com as Emendas nºs 156, 157 e 158, a seguir redigidas, e pela
rejeição das Emendas nºs 1, 2, 4, 5, 9, a 11, 14, 15, 17, 19 a 21, 24 a
28, 30, 31, 34 a 39, 41 a 48, 50 a 52, 54 a 59, 61 a 90, 93, 95, 97, 98,
101, 102, 105 a 108, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 126
a 130, 133, 134, 136, 138 a 155 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Ivair Nogueira - Célio Moreira - Ademir

Lucas.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.679
e 2.683/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.678 e 2.680/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.672/2008 (Deputado Delvito Alves);
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2.684/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.671, 2.676 e
2.681/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.674/2008 (Deputado
Sargento Rodrigues); e 2.673 e 2.682/2008 (Deputado Neider
Moreira); 2.333/2008 (Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de
redistribuição); 2.611/2008 (Deputado Sargento Rodrigues, 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. Os Projetos de Lei nºs
899/2007, 2.485 e 2.604/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento, respectivamente, dos Deputados Hely Tarqüínio, Ana
Maria Resende e Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. O
Deputado Délio Malheiros se retira do recinto. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 2.333 e 2.611/2008, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Hely Tarqüínio e Sargento
Rodrigues. 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 2.557 com a Emenda
nº 1 e 2.617/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo). É convertido
em diligência à Secretaria de Saúde o Projeto de Lei nº 2.558/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.568/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os pareceres sobre os Projetos de Lei
nºs 2.605 e 2.659/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator,
Deputado Sebastião Costa. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.633/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
276/2007 com a Emenda nº 1, 1.400, 2.667/2008 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 1.478, 2.649 e 2.652/2008 (relator: Deputado
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Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 2.410, 2.646 e
2.655/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.643/2008 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 2.645/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 2.647, 2.656, 2.666, 2.671 e 2.676/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 2.648, 2.657, 2.661 e 2.673/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em
diligência ao DER-MG o Projeto de Lei nº 2.653/2008 e ao autor os
Projetos de Lei nºs 2.650, 2.651, 2.654, 2.658, 2.664, 2.668 e
2.681/2008. 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, 2 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sargento Rodrigues

- Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 26/8/2008
Às 15 horas, 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 Rosângela Reis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno
único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos
de Lei nºs 2.378/2008 (Deputada Gláucia Brandão); 2.429 e
2.630/2008 (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.584/2008
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(relator: Deputado Dimas Fabiano), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
2.808/2008. 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, 2 de setembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Antônio Carlos

Arantes - Maria Lúcia Mendonça.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI Nº 18.515, EM 27/8/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Adalclever Lopes e Délio Malheiros, 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 Adalclever Lopes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515. 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 manutenção do
Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515 (relator: Deputado Lafayette
de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes - Délio

Malheiros.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008
Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Carlin
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Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e deliberar sobre proposições da Comissão. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.628/2008, em turno
único (Deputada Maria Lúcia Mendonça). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 1.961/2007 e 2.262/2008 (relatora: Deputada
Maria Lúcia Mendonça). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 2.747, 2.749, 2.760, 2.763,
2.764, 2.769, 2.770, 2.780, 2.803, 2.809 e 2.810/2008. 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
reunião de audiência pública, a fim de debater os problemas
estruturais do Colégio Estadual Governador Milton Campos (Estadual
Central) e buscar soluções para infiltrações, pichações, vidros
quebrados, entre outros. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
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Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da correspondência do
Sr. Júlio Magalhães Pires Duarte, que sugere a realização de
audiência pública para discutir o excesso de rigor que está sendo
usado pelo Ibama na aplicação de multas em cidadãos simplórios,
criadores de pássaros, produtores rurais, garimpeiros e mineradores.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.399
e 2.621/2008, no 1º turno (Deputado Sávio Souza Cruz), e
2.638/2008, em turno único (Deputado Inácio Franco). Passa-se à 1ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei nº 1.269/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado pela
Comissão. 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 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 e
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 da audiência pública da
Comissão realizada em Ipatinga, no dia 26/8/2008, à Promotoria de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Ipatinga e à
Supram Leste Mineira; 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 d'água
da Lagoa Grande, localizada na divisa dos Municípios de Passa-
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Tempo, Oliveira e Carmópolis de Minas; e André Quintão em que
solicita a realização de audiência pública, conjunta com a Comissão
de Participação Popular, para se discutir a situação ambiental da
Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova
Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.590
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 altera o
plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
275/2008, publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008.

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 art. 7º da proposição de lei

em epígrafe sob a alegação de que o referido dispositivo, ao excluir
uma classe de servidores efetivos do benefício remuneratório nele
previsto, criou uma situação discriminatória, ferindo, desse modo, o
princípio da igualdade. O referido art. 7º excluía do alcance do
disposto nos arts. 5º e 6º da lei o servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo posicionado na classe A, ou seja, esse servidor
não teria direito à elevação de quatro padrões no vencimento,
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assegurada no art. 5º ao servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo das carreiras do Tribunal de Contas.

Cumpre ressaltar que a medida consubstanciada no dispositivo
vetado fazia parte da proposição original, encaminhada pela Corte de
Contas a esta Casa Legislativa para exame e deliberação.

Classe é o conjunto de cargos de igual denominação integrantes de
uma carreira. 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, modificada pela Lei nº 16.790, de 31/7/2008, por meio
do art. 7º, instituiu a classe A para o posicionamento do servidor
efetivo detentor de título declaratório de apostila de direito, mediante
promoção, em padrão correspondente ao da apostila de direito, obtido
nos termos da Lei nº 9.532, de 1987, que dispunha sobre o
apostilamento.

Para exemplificar, tomamos a carreira de Oficial do Tribunal de
Contas, que possuía três classes, D, C e B. A classe B, antes da
edição da Lei nº 13.770, de 2000, era a última classe à qual o servidor
poderia ser promovido, pertencente à carreira na qual ingressou por
meio de concurso público. Hoje, a carreira de Oficial do Tribunal de
Contas, assim como as demais, possui a classe A para acesso
mediante promoção.

Observe-se que o acesso à classe A, que era privativo de servidor
apostilado, possui padrões de vencimento mais elevados, uma vez
que a apostila de direito corresponde ao padrão de vencimento do
cargo em comissão que o servidor exercia.

Assim sendo, parecia razoável a não-concessão de mais quatro
padrões de vencimento para os servidores pertencentes à classe A,
conforme constava na proposição original. Ademais, por sua natureza,
essa classe não integrava a carreira como um segmento de classe
mais elevada para promoção do servidor.

Por ser oportuno, cumpre ressaltar que a Lei nº 17.690, de 2008,
que altera o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de
Contas, especialmente o seu art. 3º, modificou a redação do art. 7º da
Lei nº 13.770, de 2000, permitindo, também, a promoção à classe A
para o ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado no último
padrão da classe B da respectiva carreira, estabelecendo requisitos
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para o ingresso e o desenvolvimento do servidor nessa classe.
Criou-se, portanto, mais uma oportunidade de melhoria funcional

para o servidor.
Examinando-se, agora, o veto proposto, reconhecemos que o

tratamento de igualdade que se propõe dar aos servidores do Tribunal
de Contas é relevante e meritório, evitando-se, assim, qualquer
distinção entre eles, não obstante as diferenças com relação à
natureza e à complexidade dos cargos que compõem as carreiras
dessa Corte.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à

Proposição de Lei nº 18.590.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Delvito Alves, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Padre

João - Antônio Carlos Arantes.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.632
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 altera o
art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28/8/85, que reorganiza o Conselho
Estadual de Educação -CEE.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
266/2008, publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2008.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222,
combinado com o art. 111, I, “b”, do Regimento Interno, compete-nos
examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
O veto oposto pelo Governador do Estado à Proposição de Lei nº

18.632 incidiu sobre dispositivo acrescido pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária ao art. 3º da Lei Delegada nº
31, de 1985, durante a tramitação da matéria em 1º turno. O referido
dispositivo dispõe que “na hipótese de recondução à função, os
membros indicados [ao Conselho Estadual de Educação] passarão
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por nova argüição pública, nos termos do art. 62, XXIII, ‘b’, da
Constituição do Estado”.

A discussão acerca da necessidade e conveniência de os membros
reconduzidos ao Conselho Estadual de Educação serem reavaliados
em argüição pública por comissão especial da Assembléia Legislativa
foi suscitada por ocasião da sabatina dos membros indicados ao
Conselho no primeiro semestre do ano corrente. A Mensagem nº 148,
de 17/1/2008, do Governador do Estado, encaminhava, para exame e
deliberação da Assembléia Legislativa, os nomes de 12 indicados
para compor o CEE, dos quais 6 seriam reconduzidos à função.
Posteriormente, essa mensagem foi retirada de tramitação, com o
cancelamento das respectivas indicações, e foi enviada a Mensagem
nº 208/2008, em que constavam apenas os nomes dos seis
candidatos novatos, tendo em vista que o Poder Executivo considerou
que os membros reconduzidos já haviam sido argüidos no primeiro
mandato, não sendo necessário que fossem submetidos a nova
argüição.

Diante desse fato, surgiram questionamentos em torno do alcance
do disposto no art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, que
estabelece:

“Art. 62 – Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
(...)
XXIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição

pública, a escolha:
(...)
b) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo

Governador do Estado, do Conselho Estadual de Educação e do
Conselho de Defesa Social”.

Primeiramente, é notório que não se pode depreender da exegese
do dispositivo retrocitado que a exigência de se proceder à argüição
pública com vistas à avaliação para o exercício da função de
Conselheiro só se aplica aos membros indicados para o primeiro
mandato.

É importante salientar aqui que a competência das casas legislativas
para a aprovação de nomes indicados pelo Poder Executivo para o
desempenho de determinadas atribuições, como no caso em tela,
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configura um dos mecanismos para o exercício da função de controle
do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Algumas decisões
deste devem ser submetidas ao crivo da Casa Legislativa, conforme
estabelecem as Constituições da República e do Estado. É o que a
literatura jurídica denomina controle político do Poder Executivo.

Não se pode deixar de considerar, ademais, que o mandato de
Conselheiro é de quatro anos, na maioria das vezes, iniciando-se em
uma legislatura e encerrando-se em outra. Segundo José Afonso da
Silva¹, a organização das casas e do processo legislativos baseia-se
no princípio da unidade da legislatura, que tem como propósito
estabelecer um grau de autonomia entre as legislaturas. Por essa
razão, não se pode retirar dos Deputados desta legislatura a
atribuição de aprovar os nomes indicados para a função de membro
do Conselho Estadual de Educação, sob a alegação de que a
indicação da mesma pessoa já foi objeto de apreciação na legislatura
anterior. Além disso, o desempenho do Conselheiro em seu primeiro
mandato poderá, inclusive, ser um aspecto a ser considerado pelos
parlamentares ao deliberarem em Plenário sobre sua indicação pelo
Governador do Estado.

Em suma, esta Comissão entende que o fato de se pretender a
recondução do indicado à função de membro do Conselho Estadual
de Educação não afasta a exigência de que ele seja argüido pelo
Poder Legislativo, conforme previsto no art. 62, inciso XXIII, alínea “b”,
da Constituição do Estado. Consideramos, assim, que a Assembléia
Legislativa deverá proceder à argüição pública das pessoas indicadas
para compor o CEE, ainda que na hipótese de recondução,
procedimento que estará assegurado com a manutenção do § 6º,
acrescentado ao art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 1985.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 18.632.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Célio Moreira, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gláucia

Brandão.
¹ “Princípios do processo de formação das leis no direito

constitucional”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1964.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.378/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Crespúsculo - Arte, Saúde
e Educação sem Barreiras, 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 2.378/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Crespúsculo - Arte, Saúde e Educação sem Barreiras,
com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade
precípua a promoção do ensino, da cultura e de serviços médicos,
bem como a formação de recursos humanos na área artística,
científica e técnica.

Para alcançar seus objetivos, desenvolve atividades de terapia
ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, acupuntura, ioga
e tai chi chuan, oferece capacitação ao indivíduo portador de
limitações, a sua família e à comunidade em geral e promove cursos,
palestras e publica material informativo sobre os serviços prestados
pela entidade. Além disso, promove a inserção dos seus associados
no mercado de trabalho e busca apoio junto aos órgãos
governamentais, entidades civis e sociedade em geral, visando
ampliar e subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 2.378/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.434/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação do Clube Recreativo Rio
San de São Francisco, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.434/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação do Clube Recreativo Rio San de São Francisco, que tem
como finalidade precípua a difusão de atividades sociais, cívicas,
culturais e desportivas no Município de São Francisco.

É relevante mencionar que a entidade prioriza a prática do esporte,
podendo competir em todas as modalidades amadorísticas, inclusive o
futebol feminino e o masculino.

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 2.434/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.495/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto de Inclusão pela Educação e
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Esporte - Fut Sonhos -, com sede no Município de Santa Luzia.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.495/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Inclusão pela Educação e Esporte - Fut Sonhos -, com
sede no Município de Santa Luzia, entidade civil sem fins lucrativos,
que tem como objetivo social a promoção da defesa dos direitos civis,
além do desenvolvimento de atividades de caráter filantrópico,
científico, esportivo, educativo e cultural.

Para consecução de suas iniciativas, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência social, de forma a atualizar sua
diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de suas
atividades.

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 2.495/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.560/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a União Esportiva Santo Antônio, com
sede no Município de Pirapora.

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

O Projeto de Lei nº 2.560/2008 pretende declarar de utilidade pública
a União Esportiva Santo Antônio, com sede no Município de Pirapora,
que tem como finalidade precípua a difusão da prática de esportes,
com ênfase no futebol.

Na consecução de seus objetivos, compete em todas as
modalidades esportivas amadorísticas especializadas; 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.

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

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

nº 2.560/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.593/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Bráulio Braz,
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Padre Enio Martin –
Fuenio –, com sede no Município de Muriaé.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem agora a este colegiado para deliberação conclusiva, com
base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.593/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Fundação Padre Enio Martin, entidade civil sem fins
lucrativos, que busca desenvolver um importante trabalho de
integração social e melhoria da qualidade de vida de toda a
comunidade muriaense, incentivando atividades culturais, artísticas,
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educacionais, pedagógicas e científicas.
Para atingir seus objetivos programáticos, realiza projetos de

inclusão social, de reconhecido interesse público, zela pelos conceitos
da moral e da ética e busca constituir valiosa parceria com o poder
público, de forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar
recursos para realização de seus objetivos.

Pelo seu trabalho de inegável importância, é justo conceder-lhe o
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.593/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.689/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, a proposição em epígrafe

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

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 1.689/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Poços de Caldas imóvel com área de
12.170m², situado nesse Município.

Em sua análise da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, com a finalidade de incluir cláusulas de
destinação do bem e de sua reversão no caso de desvirtuamento da
finalidade estabelecida, além de retificar os dados cadastrais do
imóvel e adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Em decorrência disso, o parágrafo único do art. 1º prevê que a área
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será utilizada para o desenvolvimento de projetos socioeducativos,
atendendo ao interesse público que fundamenta toda transferência de
patrimônio público; e o art. 2º assegura o retorno do bem 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.

É importante observar que a autorização legislativa de que trata a
proposição é exigida pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a alienação de bens públicos, não representa despesas
para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.689/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 959/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 959/2007, de autoria do Deputad o André

Quintão, que declara de utilidade pública a Associação dos Usuários
do Serviço de Saúde Mental de João Monlevade – Assume –, com
sede no Município 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
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 959/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários do Serviço
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de Saúde Mental de João Monlevade – Assume-JM –, com sede no
Município de João Monlevade.

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

Usuários do Serviço de Saúde Mental de João Monlevade – Assume-
JM –, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° – 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°

1.460/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.460/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos
da Praça Santa Rita de Sabará, 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° 1.460/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos da Praça

Santa Rita de Sabará, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Artesãos da Praça Santa Rita de Sabará, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2° – 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°

2.346/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.346/2008, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo aos
Romeiros Amigos – Saramigos –, com sede no Município de Boa
Esperança, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.346/2008
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo aos Romeiros

Amigos – Saramigos –, com sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade de Amparo

aos Romeiros Amigos – Saramigos –, com sede no Município de Boa
Esperança.

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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.398/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.398/2008, de autoria do Deput ado Luiz Tadeu
Leite, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
de Lagoa dos Freitas, com sede no Município de Montes Claros, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.398/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de

Lagoa dos Freitas, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação
Comunitária Rural de Lagoa dos Freitas, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 2° – 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°

2.411/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.411/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
da Região Sudoeste de Barbacena – Acresb –, 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° 2.411/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Região

Sudoeste de Barbacena – Acresb –, com sede no Município de
Barbacena.

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

Comunitária da Região Sudoeste de Barbacena – Acresb –, com sede
no Município de Barbacena.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Lafayette de Andrada -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.413/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.413/2008, de autoria do Deput ado Antônio
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Júlio, que altera o art. 1° da Lei n° 10.116, de 28  de março de 1990,
que declara de utilidade pública a Creche Pequeno Polegar, com sede
na Cidade de Itaúna, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.413/2008
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 10.116, de 28 de março de

1990, que declara de utilidade pública a Creche Pequeno Polegar,
com sede na Cidade de Itaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 10.116, de 28 de març o de 1990, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a As sociação

Educacional Infanto-Juvenil Pequeno Polegar, com sede no Município
de Itaúna.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 10.116, de 1990, passa  a ser: “Declara
de utilidade pública a Associação Educacional Infanto-Juvenil
Pequeno Polegar, com sede no Município de Itaúna.”.

Art. 3° – 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°

2.420/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.420/2008, de autoria do Deput ado Zezé
Perrella, que declara de utilidade pública a Casa de Transformação
Betânia, com sede no Município de Lavras, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.420/2008

Declara de utilidade pública a entidade Casa de Transformação
Betânia, com sede no Município de Lavras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa de

Transformação Betânia, com sede no Município de Lavras.
Art. 2° – 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°

2.425/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.425/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Organização dos Amigos,
Moradores e Produtores Rurais dos Costas – Omopruc –, 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° 2.425/2008
Declara de utilidade pública a entidade Organização dos Amigos,

Moradores e Produtores Rurais dos Costas – Omopruc –, com sede no
Município de Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Organização

dos Amigos, Moradores e Produtores Rurais dos Costas – Omopruc –,
com sede no Município de Barbacena.

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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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.443/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.443/2008, de autoria da Deput ada Gláucia

Brandão, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Centro de Desenvolvimento da Criança, 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° 2.443/2008
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Centro de

Desenvolvimento da Criança, 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 Cre che Comunitária

Centro de Desenvolvimento da Criança, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data da 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°

2.446/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.446/2008, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Associação do Movimento
dos Sem-Casa de Bela Vista de Minas, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.446/2008
Declara de utilidade pública a Associação do Movimento dos Sem-

Casa de Bela Vista de Minas, com sede no Município de Bela Vista de
Minas.

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

Movimento dos Sem-Casa de Bela Vista de Minas, com sede no
Município de Bela Vista de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.459/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.459/2008, de autoria do Deput ado Délio
Malheiros, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
de Promoção e Incentivo aos Grupos de Produção Alternativa de
Minas Novas – Ascopi –, com sede no Município de Minas Novas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.459/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Promoção

e Incentivo aos Grupos de Produção Alternativa de Minas Novas –
Ascopi –, com sede no Município de Minas Novas.

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

Comunitária de Promoção e Incentivo aos Grupos de Produção
Alternativa de Minas Novas – Ascopi –, com sede no Município de
Minas Novas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Glaúcia Brandão, relatora -
Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.460/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.460/2008, de autoria do Deput ado Carlos

Mosconi, que declara de utilidade pública a Associação dos Servos
Bom Pastor, com sede no Município de Guaxupé, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.460/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Servos Bom Pastor,

com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Servos Bom Pastor, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.514/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.514/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Barreiro, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.514/2008
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Barreiro,
com sede no Município de São Francisco.

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

Comunitária do Barreiro, com sede no Município de São Francisco.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 22, 23 E 24 APRESENTADAS

EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.269/2007

institui normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos, bem como
institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1
a 16, que apresentou. Esta Comissão opinou pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, cuja aprovação
prejudica as Emendas nºs 1 a 16. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária , por sua vez, manifestou-se
favoravelmente à aprovação do projeto na forma desse substitutivo
com as Emendas nºs 17 a 21, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas,
em Plenário, as Emendas nºs 22 a 24, que vêm a esta Comissão, para
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos e

institui a política estadual do setor. Ao analisar o projeto
anteriormente, esta Comissão opinou pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo nº 1, o qual, estruturado em 64 artigos,
introduziu outros temas, como o da logística reversa, e promoveu
algumas adaptações com vistas ao aperfeiçoamento do projeto.

O Substitutivo nº 1 mantém os objetivos da Política Estadual de
Resíduos Sólidos, pautada em princípios e diretrizes como os da não-
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geração, redução, reaproveitamento, reciclagem, tratamento e
disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Entre
as mais importantes determinações, citamos a obrigatoriedade da
Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para
os Municípios, que poderão se organizar em consórcios, bem como
para os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
prestadores de serviços e demais fontes geradoras. A implantação e
operação dos serviços de limpeza urbana serão custeadas
preferencialmente por tarifas e taxas, devendo o Estado adotar
instrumentos econômicos para incentivar os Municípios que se
dispuserem a receber resíduos sólidos provenientes de soluções
consorciadas e, também, para estimular programas de coleta seletiva
eficientes e eficazes, realizados em parceria com organizações de
catadores. Destacamos, ainda, a proibição tanto do lançamento de
resíduos sólidos “in natura” a céu aberto, sem tratamento prévio, em
áreas urbanas e rurais, quanto a sua queima a céu aberto ou em
recepientes, instalações ou equipamentos não licenciados para essa
finalidade.

Analisaremos, a seguir, as emendas apresentadas em Plenário.
A Emenda nº 22 adiciona incisos ao art. 4º com as definições de

resíduos sólidos, urbanos, industriais e de serviços de saúde; altera a
definição de rejeito e, no art. 5º, desfaz uma troca entre os termos
“inertes” e “não inertes” atribuídos, respectivamente, a Resíduos
Classe II-A e Classe II-B. Na justificação, confirma-se o objetivo de
conceituar alguns tipos de resíduos que, embora relacionados com o
assunto, não foram explicitamente definidos no texto original do
projeto nem em seu substitutivo, ou que deveriam se adequar às
disposições constantes da norma nº 10.004/2004, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, que classifica os resíduos
sólidos.

Os objetivos dessa emenda já se encontram parcialmente atendidos
no Substitutivo nº 1, como, por exemplo, a definição de resíduos
sólidos, extraída da referida norma ABNT nº 10.004. Constata-se,
porém, que a definição de rejeito não consta no texto do substitutivo,
apesar de o termo ser empregado algumas vezes. De acordo com a
classificação de resíduos já existente no Substitutivo nº 1, os resíduos
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sólidos urbanos podem ser incluídos entre os de geração difusa, que
abrangem tanto os resíduos produzidos pela coletividade, como
também os domiciliares, os pós-consumo e aqueles provenientes da
limpeza pública. Da mesma forma, os resíduos industriais, por suas
características, pertencem à categoria dos resíduos sólidos especiais,
que requerem procedimentos diferenciados para o manejo e a
destinação final. No entanto, a classificação de resíduos proposta na
Emenda nº 22, ao fazer uso de termos mais tradicionais, contribui para
maior clareza acerca da natureza dos resíduos, sem prejudicar a
classificação já proposta. Também em relação aos Resíduos da
Classe II-A e aos resíduos da Classe II-B, confirma-se a adequação
proposta pela emenda, uma vez que, no substitutivo, houve inversão
dos termos “inertes” e “não inertes” a eles justapostos. Registre-se,
porém, que a definição proposta pela emenda para Resíduos Classe
II-A incorre em erro técnico e demanda ajustes.

A Emenda nº 23 inclui a contratação de associações e cooperativas
de catadores de materiais recicláveis entre as metas dos fundos
estaduais e municipais de resíduos sólidos a serem criados.
Determina, ainda, que o Poder Executivo deverá enviar à Assembléia,
após 120 dias da publicação da lei, projeto de lei complementar
dispondo sobre o Fundo Estadual de Resíduos Sólidos.

Queremos realçar que um dos aspectos elogiáveis tanto do projeto
original quanto do substitutivo é o atendimento efetivo, previsto em
vários dispositivos, de importantes reivindicações dos catadores de
papéis. Assim, ao longo do Substitutivo nº 1, há 12 dispositivos,
inseridos em 11 artigos, que concedem benefícios diretos a essa
classe de trabalhadores. Com relação à previsão de que o Poder
Executivo envie, no prazo de 120 dias, projeto de lei complementar
para a criação do referido fundo, deve-se considerar que em Minas
Gerais as matérias que podem constituir leis complementares são
aquelas que estão expressamente previstas na Constituição do
Estado, conforme se depreende da leitura do “caput” do art. 65, e não
há entre elas referência à criação de fundo para resíduos sólidos.
Nesse caso, o adequado seria substituir na emenda a expressão
“projeto de lei complementar” pela expressão “projeto de lei”, para que
não se contrarie a determinação constitucional.
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A Emenda nº 24 institui um novo parâmetro para o critério de
repartição de parcela do ICMS municipal em vista das ações aplicadas
ao saneamento básico, a saber, o sistema de coleta seletiva de
resíduos sólidos, comprovadamente implantado. Para isso, altera a
redação da alínea “a” do inciso VIII do art. 1º da Lei nº 13.803, de
2000, a chamada Lei Robin Hood.

Essa emenda, louvável em sua finalidade, coloca em evidência a
necessidade de se estimular nos Municípios a implantação da coleta
seletiva, passo decisivo para que se efetuem metas de reciclagem. Já
em 1999, apresentamos nesta Casa um projeto de lei com o objetivo
de determinar ao Estado a adoção de uma política de coleta seletiva.
Nesse projeto havia também um comando que assinalava ao Estado a
possibilidade de instituir, por meio de lei específica, mecanismo de
apoio financeiro e tributário aos Municípios que aderissem à política
proposta. Tal proposição deu origem à Lei nº 13.766, de 2000, que
dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta
Seletiva de Lixo, a qual, durante a vigência da Lei nº 12.040, de 1995
– primeira versão da Lei Robin Hood –, alterava um de seus
dispositivos, acrescentando-lhe um novo subcritério para beneficiar os
Municípios que comprovadamente implantassem sistema de coleta
seletiva de lixo. Infelizmente, esse subcritério não foi acolhido pela
nova versão dessa norma, a Lei nº 13.803, de 2000.

Finalmente, foram protocoladas nesta Comissão quatro propostas
de emenda ao Substitutivo nº 1. Uma delas tem o objetivo de
determinar que os atos normativos dos órgãos componentes do
Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema – somente entrem em
vigor seis meses após a data de sua publicação, devendo o órgão
responsável promover, no período de vacância dessas normas, sua
ampla divulgação. Entretanto, o assunto de que trata essa emenda, no
que diz respeito aos resíduos sólidos, já foi atendido no art. 62 do
Substitutivo nº 1.

As outras três versam sobre os temas a seguir comentados:
1 – alteração do art. 30, de forma que “caso o órgão ambiental

competente verifique a prestação intencional de informações errôneas
ou equivocadas por parte do gerador e que possa causar danos
ambientais aos consumidores ou ao meio ambiente, caberá ao
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responsável o dever de reparar o eventual dano causado, nos termos
da legislação vigente”. O texto anterior refere-se a “qualquer
informação errônea ou equivocada de responsabilidade do gerador”.
Foi justificado que haveria punição indevida e injusta dos geradores
que, por um descuido qualquer e sem nenhuma intenção,
eventualmente se equivocassem na alimentação ou na manutenção
do banco de dados com informações relativas aos resíduos sólidos.
Corrobora esse ponto de vista o fato de que a atual legislação
ambiental do Estado – Lei nº 7.772, de 1980 – já impõe à pessoa
física ou jurídica responsável por empreendimento que provocar
acidente com dano ambiental adotar as medidas e providências
necessárias para o controle da situação, com vistas a minimizar os
danos à saúde pública e ao meio ambiente, incluindo as ações de
contenção, recolhimento, neutralização, tratamento e disposição final
dos resíduos gerados no acidente, bem como para a recuperação das
áreas impactadas, de acordo com as condições e os procedimentos
estabelecidos ou aprovados pelo órgão ambiental competente,
devendo, além disso, reembolsar ao Estado e às entidades da
administração indireta as despesas e os custos decorrentes da
adoção de medidas emergenciais para o controle da ocorrência e dos
efeitos nocivos que possa causar à população, ao meio ambiente e ao
patrimônio do Estado ou de terceiros;

2 – nova redação ao § 1º do art. 23, retirando o termo “metas” da
expressão “normas gerais de conduta e metas”, normas essas que,
conjuntamente com a forma de gestão, devem ser estabelecidas no
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios. O
autor da proposta defende que, em princípio, dada a novidade do
tema e por se tratar de geração difusa, o estabelecimento de metas,
num primeiro momento, se mostra difícil e até mesmo irreal, uma vez
que não existe levantamento próprio das quantidades de resíduos
sólidos gerados em cada Município. Achamos razoável tal
ponderação, pois as metas, independentemente de tal comando,
poderão ser estabelecidas, conhecidos o potencial e realidade de
cada Município, e diante da evolução natural das demandas sociais;

3 – o inciso I do art. 44 determina que incumbe aos Municípios, na
elaboração de suas Políticas de Resíduos sólidos, determinar a
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“natureza ou a classificação dos resíduos sólidos especiais”, além das
formas de acondicionamento, transporte, armazenamento.
Acertadamente, propõe-se retirar a obrigação de determinar a
natureza e a classificação dos resíduos especiais, acrescentando às
medidas previstas a ressalva “de acordo com as normas vigentes”,
pois, como bem disse o autor da propostas os resíduos sólidos já se
encontram determinados e classificados pela norma ABNT
10.004/2004.

Diante do que foi exposto, apresentamos a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 22 e a Subemenda nº 1 a Emenda nº 23, para incorporar
as novas definições de resíduos, corrigir erro material e estender
benefícios às cooperativas e associações de catadores de materiais
recicláveis. Esclarecemos que as emendas e respectivas subemendas
a serem aprovadas, por seu conteúdo e finalidade, devem integrar o
texto do Substitutivo nº 1.

Além disso, com o intuito de acatar as três propostas acima
comentadas, apresentamos ao final deste parecer as Emendas nºs 25,
26 e 27 ao Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas nºs 22

na forma da Subemenda nº 1, a seguir redigida; 23 com a Subemenda
nº 1, a seguir redigida; 24 na forma apresentada em Plenário; e 25 a
27, a seguir redigidas.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 22
No Substitutivo nº 1, acrescentem-se ao art. 4º os incisos a seguir

redigidos, renumerando-se os demais, e dê-se às alíneas “a” e “b” do
inciso II do § 1° do art. 5° a redação que se segue :

“Art. 4° – (...)
... – rejeitos os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as

possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos viáveis econômica e ambientalmente, se destinem à
disposição final ambientalmente adequada;

... – resíduos urbanos os resíduos produzidos por residências,
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, pela poda e
limpeza de vias e logradouros públicos;

... – resíduos industriais os resíduos de atividades de pesquisas, de
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transformação de matérias-primas em novos produtos, de extração
mineral, de montagem e manipulação de produtos acabados, inclusive
aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito ou
administração das referidas indústrias ou similares;

... – resíduos de serviços de saúde os resíduos provenientes de
atividades exercidas na área de saúde, que, por suas características,
necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final;

Art. 5° – (...)
II – (...)
a) Resíduos Classe II-A – Não inertes aqueles que não se

enquadram nas classificações de Resíduos Classe I – Perigosos ou
de Resíduos Classe II-B – Inertes, nos termos desta lei, podendo
apresentar propriedades tais como biodegradabilidade,
combustibilidade ou solubilidade em água;

b) Resíduos Classe II-B – Inertes aqueles que, quando amostrados
de forma representativa e submetidos a um contato estático ou
dinâmico com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente,
não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água
vigentes, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e
sabor”.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 23
Suprima-se a palavra “complementar” da Emenda nº 23, ao

Substitutivo nº 1.
EMENDA Nº 25

Dê-se ao § 1º do art. 23 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 23 – (...)
§ 1º - O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos

Municípios estabelecerá a forma de gestão dos resíduos sólidos de
geração difusa e conterá, além do previsto nos incisos do “caput”,
normas gerais de conduta para os geradores de resíduos sólidos, bem
como instruções e diretrizes para que estes elaborem seus Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;”.

EMENDA Nº 26
Dê-se ao art. 30 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
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“Art. 30 – Caso o órgão ambiental competente verifique a prestação
de informações errôneas ou equivocadas por parte do Gerador, as
quais possam causar danos ou prejuízos aos consumidores ou ao
meio ambiente, caberá ao responsável o dever de reparar o eventual
dano causado, nos termos da legislação vigente.”.

EMENDA Nº 27
Dê-se ao inciso I do art. 44 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 44 – (...)
I – determinar, de acordo com as normas vigentes e de modo a

garantir a proteção da saúde, as formas de acondicionamento,
transporte, armazenamento, e tratamento dos resíduos sólidos
especiais, bem como da destinação final ambientalmente adequada
de seus rejeitos;”.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Fábio Avelar - Inácio

Franco.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 275/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.729/2008), do Governador do
Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.730 a 2.736/2008 - Requerimentos nºs 2.846 a
2.852/2008 - Requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes (2),
Ronaldo Magalhães, Irani Barbosa, Neider Moreira e Fábio Avelar -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de
Administração Pública e de Educação e do Deputado Sávio Souza
Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi,
Padre João, Domingos Sávio e Jayro Lessa e da Deputada Elisa
Costa - 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 Complementar nº 112 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes
(2) e Ronaldo Magalhães; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Neider Moreira e Irani
Barbosa; aprovação - 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 - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
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- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Weliton Prado, 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 275/2008*
Belo Horizonte, 1º de setembro 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 Vida Nova, à Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de Divinópolis.

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 Vida Nova, de ensino fundamental e médio, à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio localizada no Centro
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Socioeducativo de Divinópolis, situado na Av. Conde Kelidônia, nº
111, Bairro Jardim Floramar, no Município de Divinópolis.

Cumpre registrar que, no Município de Divinópolis, 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 agosto de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.729/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Vida Nova à Escola Estadual

de Ensino Fundamental e Médio, no Município de Divinópolis.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Vida Nova a Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no Centro
Socioeducativo de Divinópolis, na Av. Conde Kelidônia, nº 111, Bairro
Jardim Floramar, no Município de Divinópolis.

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.
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 2.730/2008
Dispõe sobre o direito de o cidadão consultar pela internet as razões

sociais constantes do banco de dados da Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais - Jucemg -, por meio de seu “site”.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica assegurado a todo cidadão o direito de consultar pela
internet, no “site” da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
Jucemg -, as razões sociais registradas no banco de dados da
instituição.

Art. 2º - A Jucemg alimentará e manterá atualizadas as razões
sociais no domínio www.jucemg.mg.gov.br.

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, 3 de setembro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei visa possibilitar que todo cidadão

tenha o direito de consultar, no “site” da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - Jucemg -, as razões sociais constantes do seu banco
de dados.

O objetivo é facilitar a vida do empresário mineiro que queira abrir
uma empresa. Por meio da consulta no “site” da Jucemg ele saberá se
já existe a razão social que porventura tenha escolhido. Com isso
haverá maior celeridade na obtenção da resposta. Confirmada a
existência do nome escolhido, o empresário escolherá outro.

A Jucemg manterá atualizado seu banco de dados, com o
arquivamento e o desarquivamento de razões sociais registradas. Tal
arquivo deverá ser completo, atualizado, gratuito, de fácil acesso e em
ordem alfabética, estando disponível a quem possa interessar.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.731/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do

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

Amigos do Centro de Reabilitação, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação de Pais e Amigos do Centro de

Reabilitação, fundada em 8/6/2000, com sede social na Rua Capitão
Leonidio Soares, n° 196, Bairro Planalto, no Municí pio de Belo
Horizonte, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, políticos ou
religiosos, constituída por pessoas de reconhecida idoneidade moral,
sem distinção de nacionalidade, religião ou raça. Seus membros não
são remunerados nem percebem lucros, vantagens ou bonificações
de quaisquer espécie.

A Associação, cujo número de associados é ilimitado, tem por
finalidade, além de fazer cumprir o Estatuto da Criança e do
Adolescente, promover e viabilizar o atendimento a crianças e
adolescentes e seus familiares nas áreas de psicologia, psiquiatria,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, direito, bem como
atividades voltadas para o lazer.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.732/2008
Declara de utilidade pública o Conselho dos Profissionais de

Conservação e Limpeza de Minas Gerais - Compromig, com sede no
Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho dos

Profissionais de Conservação e Limpeza de Minas Gerais -
Compromig -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993,

definem a assistência social como uma política voltada para a
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proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice, ao amparo às crianças e adolescentes carentes, à integração
no mercado de trabalho, à reabilitação e integração das pessoas
portadoras de deficiências. Configura-se como política não
contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, pauta-se nos princípios da
universalidade da cobertura e do atendimento, da seletividade e da
distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social tem interface com diversas
políticas públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos,
ações de entidades públicas e privadas, que visem contribuir para a
redução dos altos graus de desigualdade social com que o País
convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades
sociais, a sociedade civil organizou-se e, na data de 20/9/2006, foi
fundado o Conselho dos Profissionais de Conservação e Limpeza de
Minas Gerais - Compromig -, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as seguintes finalidades
estatutárias: promover a filantropia e o amparo à população de baixa
renda, prevenir a marginalidade da criança, do jovem e do adulto,
defender bens e direitos sociais, apoiar os profissionais de
conservação e limpeza, prestar serviços de assistência social e de
utilidade pública, trabalhar pela integração de patrão e empregados,
zelar pelos direitos dos profissionais da conservação e limpeza,
executar projetos sociais e apoiar o desenvolvimento profissional.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade,
uma vez que desenvolve ações que visam atender às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social ou
econômica, tendo como propósito contribuir para seu desenvolvimento
humano e promover sua inclusão social.

Vê-se, diante de todo o exposto, que a entidade busca a construção
de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa
de desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça,
universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e
políticos.
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Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.733/2008
Dispõe sobre a denominação do prédio destinado ao Ministério

Público do Estado no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Edifício Gil de Andrade Botelho o prédio

destinado ao Ministério Público do Estado e situado na Avenida
Ernesto Matiolli, nº 960, Bairro Santa Efigênia, no Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2008.
Mauri Torres
Justificação: A proposição em tela pretende homenagear o Promotor

de Justiça Gil de Andrade Botelho, emprestando seu nome para
denominar o prédio que abriga o Ministério Público no Município de
Lavras.

O homenageado formou-se em Direito, em 1933, na UFMG, e, já no
ano seguinte, foi nomeado Promotor de Justiça. Atuou na Comarca de
Lavras e nas vizinhas até o ano de 1942, quando deixou a função e
dedicou-se à advocacia.

Conhecido na região por sua honestidade, competência e
dinamismo, atuou também na área empresarial, colaborando na
fundação da Companhia Lavrense de Eletricidade - CLE -, do Instituto
Superior de Ciências, Artes e Humanidades de Lavras - Inca - e do
Centro Universitário de Lavras - Unilavras. Na área rural, dedicou-se à
pecuária e à agricultura, sendo fundador do Sindicato Rural de Lavras.
Foi eleito Vereador por dois mandatos, era Conselheiro da Cemig e
membro do Rotary Club e da Cruz Vermelha.

Seu espírito empreendedor marcou sua contribuição para a defesa
da sociedade e para a construção do bem comum, razão que
fundamenta a solicitação do apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Administração Pública, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.734/2008
Dispõe sobre a denominação do prédio destinado ao Ministério

Público do Estado, situado no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Edifício Affonso Messias Soares o prédio

destinado ao Ministério Público do Estado, situado no Município de
Ponte Nova.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2008.
Mauri Torres
Justificação: É com satisfação que apresento a esta Casa projeto de

lei para denominar de Edifício Affonso Messias Soares o prédio que
abriga o Ministério Público do Estado no Município de Ponte Nova.

O objetivo dessa proposição é prestar justa homenagem ao ilustre
representante dessa instituição, o qual foi Promotor de Justiça de
Ponte Nova durante 29 anos, tendo se destacado por sua dedicação à
defesa da sociedade e ao bem público.

Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do
Brasil, hoje Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFFRJ -,
em 1933, iniciou sua carreira no Ministério Público no ano seguinte,
quando foi nomeado Promotor de Justiça e designado para a
Comarca de Ponte Nova. Promovido ao cargo de Procurador de
Justiça em 1964, foi Secretário da Comissão de Promoções do órgão,
Vice-Presidente e Presidente da Associação Mineira do Ministério
Público. Em 1964, foi promovido ao cargo de Subprocurador-Geral do
Estado, tendo exercido o cargo de Procurador-Geral do Estado em
1967.

Esportista, foi Diretor e Presidente do Pontenovense e Conselheiro
do Clube Atlético Mineiro.

Conhecido como Dr. Affonsinho, primava pela defesa intransigente
das leis e da instituição que representava, com notável senso de
humanidade e justiça. Angariou a admiração e o respeito dos colegas,
da magistratura e dos serventuários, além dos advogados que
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militavam nas comarcas em que trabalhou.
Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres

colegas para perpetuar seu nome na história do Ministério Público
com a aprovação da proposição em tela.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.735/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de

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

Mulheres de Uberaba e Região - Amur -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: O trabalho da mulher é, cada vez mais, um fator

primordial no sustento e na manutenção da família. No entanto,
devemos também considerar sua importância na educação e nos
cuidados com a família e sua atuação, muitas vezes, como agente
social.

Pensando assim, a Associação de Mulheres Rurais de Uberaba e
Região - Amur - foi criada em 24/5/2005 com o objetivo de
implementar, principalmente, o desenvolvimento social, cultural e
econômico da mulher do campo e de sua família, promovendo o
desenvolvimento sustentável e fortalecendo sua auto-estima.

A Amur, para atingir seu objetivo, se propõe a capacitar a mulher
rural, a fim de possibilitar a sua inserção no mercado de trabalho, a
elevação da renda mensal de suas famílias, por meio da melhoria da
qualidade de seus produtos, tanto artesanais como agroindustriais,
agregando valores e criando condições para a sua comercialização. A
Amur também desenvolve projetos de cultura por meio da valorização
das vocações e tradições da região e organiza ações de promoção à
saúde, educação, lazer e educação ambiental. O trabalho da Amur é
desenvolvido mediante parcerias com instituições públicas, privadas
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ou do terceiro setor, visando facilitar o acesso da mulher rural aos
benefícios de programas e projetos voltados a elas e a suas famílias.
Cada vez mais enfatizamos o desenvolvimento da vocação
empreendedora da mulher rural, criando condições adequadas à
criatividade, à inovação, à gestão participativa dos projetos, à
realização de parcerias e ao aproveitamento de oportunidades, haja
vista a constante presença do binômio possibilidade/necessidade
vivenciado pelo mundo moderno, que desperta incessantemente para
a mão-de-obra especializada. Durante esse curto período de
existência, a Amur, no intuito de tornar-se uma referência no que
tange à valorização da mulher rural de Uberaba, vem desenvolvendo
um plano de trabalho de maio de 2005 até hoje:

a) participação, com exposição e comercialização de produtos em
vários eventos como: I Feira de Agricultura de Minas Gerais, em Belo
Horizonte; Porteira Adentro, na Faculdade de Agronomia e Zootecnia
de Uberaba; Expozebu, em Uberaba; III Feira de Agroindústria
Familiar e Empreendedorismo Rural de Minas Gerais, em Araxá;
Megaleite, em Uberaba; Feirarte, em Uberaba; Projeto Construção da
Paz, em Uberaba; SuperAgro, em Belo Horizonte; Festival Delícias do
Milho, em Uberaba;

b) promoção de cursos de capacitação: pintura em tecido (2)*;
conserva de legumes (1); embutidos e defumados (1); tear de prego
(3); derivados do tomate (1); produção de compotas e frutos
cristalizados (1); rotulagem nutricional obrigatória (1); gestão social,
derivados do leite, entre outros. Há ainda o Núcleo de Artesanato da
Amur, que desenvolve o projeto Resgatando os Valores do Cerrado; e
Núcleo de Fibras de Bananeira – Extração e Confecção;

c) realização de reuniões com as mulheres das comunidades rurais
de Santa Rosa, Baixa, Capelinha de Barreiro, Borgico, Parque do
Café, Serrinha, Chácaras Mariitas, Mata da Vida, São Basílio, Ponte
Alta, Peirópolis, Santa Fé e Santa Teresa do Cedro;

d) realização de reuniões com as mulheres das comunidades das
cidades circunvizinhas de Veríssimo, Campo Florido, Conquista,
Delta, Conceição das Alagoas e Água Comprida; realização do I
Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres Rurais (II Encontro da
Mulher Rural); o evento contou com um público de mais de 750
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pessoas, entre mulheres rurais, lideranças políticas de Uberaba e
cidades vizinhas, como Água Comprida, Delta, Campo Florido,
Conceição das Alagoas, Conquista, Planura, Prata, Veríssimo e
Uberlândia e ainda formadores de opinião;

e) comercialização de produtos elaborados artesanalmente pelas
associadas (alimentação e artesanato);

f) participação das associadas no Programa de Alimento Seguro;
Programa de Cultura da Cooperação; Clínica de Designer e Rótulo
desenvolvidos pelo Sebrae;

g) a Amur faz parte do Projeto Circuito dos Lagos - Triângulo das
Artes -, desenvolvido pela Sedet - Prefeitura Municipal de Uberaba;

h) são parceiros da Amur a Emater, a ABCZ, a Uniube, Fazu, o
Sindicato Rural de Uberaba, Senar, Sebrae, entre outros.

Além das ações citadas acima, há dois projetos em andamento:
primeiro, Estudo da Mulher Rural do Município de Uberaba, para que
se possam propor, com base na realidade, projetos que atendam às
necessidades e aspirações da mulher rural e, segundo, o projeto Leia
e Passe Adiante, que tem como objetivo resgatar o amor pela leitura e
as histórias das famílias do campo da nossa região.

Outros projetos que se encontram em fase de planejamento são de
artesanato, de processamento de alimentos, de meio ambiente e de
desenvolvimento de comunidades, bem como o II Fórum Municipal de
Políticas públicas para as Mulheres Rurais (III Encontro da Mulher
Rural) e I Fórum Regional de Políticas Públicas para as Mulheres
Rurais. Assim, a mulher rural torna-se uma pessoa ativa na geração
de rendas e melhoria da qualidade de vida de sua família.

Diante do exposto, podemos afirmar que a Amur é uma entidade em
fase de crescimento e demonstra sua expansão por meio de projetos
concretos, que visam ao crescimento da mulher rural e de sua família,
contribuindo, principalmente, para o aumento da renda das
associadas, gerando maior qualidade de vida a inúmeras famílias.

- 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.

* - O número entre parênteses informa a quantidade de cursos
promovidos naquela especialidade.
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PROJETO DE LEI Nº 2.736/2008
Declara de utilidade pública a Conferência de São Sebastião da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ingaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Conferência de São

Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Ingaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Conferência de São Sebastião da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Ingaí, em pleno e regular
funcionamento desde 28/11/96, é uma entidade de duração por tempo
indeterminado.

A entidade tem por finalidade amparar os necessitados,
especialmente no que se refere a alimentação, agasalhos, vales
semanais, cestas básicas, medicamentos, moradia, funerais,
assistência médica e espiritual, enfim, tudo que é necessário para
uma assistência social à altura das necessidades prementes.

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 à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.846/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade de
Caxambu pelo transcurso do 107º aniversário desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.847/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos profissionais de
educação física pelo Dia do Profissional de Educação Física.
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Nº 2.848/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretária de Educação providências com vistas à
revisão dos critérios estabelecidos na Resolução nº 1.026, de 2007,
que resultaram no fechamento de duas turmas do ensino médio da
Escola Estadual do Bairro Parque São Jorge, em Uberlândia. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.849/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG providências com vistas à
liberação das viaturas adquiridas pela 9ª Região da PMMG, de
Uberlândia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.850/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de Esportes informações sobre
a não-participação do Estado nas Olimpíadas Escolares de 2008, a
serem realizadas em Poços de Caldas. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.851/2008, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
encaminhada manifestação de aplauso ao Sr. Ivan Lemos Brandão,
Presidente da Cooperativa dos Produtores de São Gonçalo do
Sapucaí, pelo recebimento de condecoração nos Estados Unidos e
pela escolha da Cooperativa como destaque em razão do trabalho
realizado no Estado.

Nº 2.852/2008, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
encaminhada manifestação de aplauso ao Secretário de Ciência e
Tecnologia pelo lançamento do Pólo de Excelência do Café, na
Universidade Federal de Lavras.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Adalclever Lopes (2), Ronaldo Magalhães, Irani Barbosa, Neider
Moreira e Fábio Avelar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Administração Pública e de Educação e do Deputado
Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia.
Gostaria de fazer um breve relato de uma audiência que tivemos
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ontem, em Brasília, Sr. Presidente, com o Ministro do Trabalho, Sr.
Carlos Lupi. Essa audiência foi marcada pela Comissão de Saúde.
Estivemos lá com os Deputados Carlos Pimenta e Hely Tarqüínio,
acompanhando as representações que passarei a nominar.

Antes, gostaria de esclarecer que essa audiência se deveu a uma
reunião que tivemos na Comissão de Saúde, há poucos meses,
quando recebemos a denúncia trazida a nós pelo Presidente do
Sindicato dos Hospitais de Minas Gerais, Dr. Castinaldo. Na
oportunidade, ele, juntamente com alguns outros representantes do
setor, levou-nos a informação de que vários hospitais de Minas
Gerais, principalmente de Belo Horizonte, estavam sendo multados
pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho em
razão da realização, nesses hospitais, de trabalhos prestados por
profissionais ligados às cooperativas médicas. Segundo autoridades
dessas duas instituições, tal prática caracterizava uma irregularidade,
pois a lei estaria sendo burlada, já que os médicos dessas
cooperativas trabalhavam nos hospitais sem vínculo empregatício. Em
seguida, Sr. Presidente, marcamos uma audiência pública na
Comissão de Saúde que contou com a presença de autoridades de
várias entidades hospitalares e médicas do Estado, assim como dos
representantes do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do
Trabalho. Essa audiência se realizou há poucas semanas, a fim de
aprofundarmo-nos na discussão. O tema é importante, já que 26 ou 27
hospitais de Minas Gerais foram multados pela razão citada, com
multas extremamente elevadas, as quais ultrapassam
R$12.000.000,00, R$13.000.000,00, principalmente se considerarmos
que os hospitais, atualmente, se encontram em situação de penúria.
Pela indefinição financeira do sistema de saúde, eles não têm a
mínima condição de fazer frente a multas desse valor. Nessa
audiência pública, fizemos uma avaliação. Ouvimos todos os
interessados, como os representantes do Ministério do Trabalho e do
Ministério Público, quando entendemos, como já entendíamos antes,
que não se tratava, de maneira alguma, de irregularidade frente à
legislação vigente. Na realidade, as cooperativas médicas, existentes
em Minas Gerais há muitos anos, foram criadas com o objetivo de
defender os interesses da classe médica. Entretanto, muitas vezes o
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Ministério Público entende que a cooperativa age contra o médico,
que deveria trabalhar com vínculo empregatício, com salário definido,
com carteira registrada, com as garantias de previdência social, de 13º
salário etc. Todavia, esse não é o caso. Ficou bem claro para nós,
como já imaginávamos, que os médicos buscaram a criação dessas
cooperativas a fim de se defenderem e trabalharem de forma conjunta
nesses hospitais, ao invés de isoladamente. Não há, nem de longe,
qualquer vínculo empregatício, já que não existe carga horária
definida nem salário definido e os trabalhos desses médicos é
realizado de maneira eventual, não rotineira. Pode o médico, durante
determinado período, trabalhar pela manhã e, em outros períodos, à
tarde. O regime é muito diferente daquele profissional que tem sua
carga horária definida, como o caso dos plantonistas, que trabalham
das 7 às 19 horas, fazendo 12 horas de trabalho em determinado dia,
ou, às vezes, realizar uma carga horária de 24 horas semanais, com
um salário definido. Isso é diferente. No caso das cooperativas, não
existe nenhum vínculo ou parâmetro que, de forma objetiva, que
caracterize vínculo empregatício. De posse dessas informações, Sr.
Presidente, senhoras e senhores parlamentares, estivemos - eu e os
Deputados Carlos Pimenta e Hely Tarqüínio, juntamente com o Sr.
Wladimir Rodrigues Dias, Consultor jurídico da Casa, cuja presença
foi muito importante - em Brasília, ontem, em uma audiência com o
Ministro Carlos Lupi e com os técnicos do Ministério, Srs. Leonardo
Soares e Sr. Álvaro Guimarães. Estavam conosco também
representantes do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais, da Associação Médica, do Sindicato dos
Hospitais, da Associação dos Hospitais e da Federação Nacional das
Cooperativas Médicas.

Sr. Presidente, fomos muito bem recebidos pelo Ministro, durante
uma longa reunião, que contou com a presença também de sua
assessoria. Explicamos ao Ministro e a seus assessores o que estava
ocorrendo em Minas Gerais. Estamos muito preocupados com uma
situação que está surgindo em nosso Estado: total impossibilidade de
funcionamento dos hospitais se essas multas vigorarem. Assim os
hospitais não terão condições de efetuar esse pagamento, pois são
quantias vultosas, e os hospitais, naturalmente, não têm a menor
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possibilidade de fazer frente a esse encargo. Além de tudo, isso é
injusto. Expusemos tudo ao Ministro, que entendeu a situação. Na
oportunidade, ele nos disse: “Estamos pensando que a situação não
era essa, mas que, na realidade, as cooperativas estavam existindo
para burlar a lei”. Ele sentiu, na nossa argumentação, que a situação é
totalmente diversa daquela que ele imaginava. Ou seja, as
cooperativas possuem embasamento legal e podem funcionar
perfeitamente, sem causar nenhum prejuízo ao Estado e ao País,
agindo rigorosamente dentro da lei, até em defesa da atividade do
profissional médico, que tem direito de trabalhar com autonomia. O
exercício liberal de sua profissão está garantido na Constituição, na
lei. Não há nada que impeça o profissional médico de trabalhar dessa
maneira. Portanto tivemos uma longa conversa, todos expuseram
suas idéias, e o Ministro entendeu nosso posicionamento. Obtivemos
alguns avanços, que consideramos muito importantes, sobre os quais
falarei daqui a pouco.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Corroboro o exposto no
pronunciamento do ilustre Presidente da Comissão de Saúde,
Deputado Carlos Mosconi. Essa ação da Comissão de Saúde ontem,
em Brasília, foi, na verdade, um trabalho feito em nível nacional.
Ocorre com as cooperativas de outros Estados o mesmo que está
acontecendo com as cooperativas médicas de Minas Gerais. Quero
louvar essa ação. Além da posição da Comissão de Saúde, que
marcou um ponto muito importante, penso que ainda vamos avançar
bastante. Acredito que, só em Belo Horizonte, se somarmos todas as
multas efetuadas de uma forma genérica, sem examinarmos caso a
caso, obteremos mais de R$120.000.000,00. Seria o caos. Imaginem
os hospitais de Minas Gerais, que já estão combalidos, sem a ajuda
do governo federal, trabalhando com a tabela do SUS defasada há
mais de 10 anos, pagando para atender os pacientes do referido
sistema. Se esses hospitais fossem multados, seria decretada sua
falência. O Ministro Lupi foi bastante receptivo e coordenou as ações.
A partir de agora, a Comissão de Saúde dará um passo importante,
que é se reunir com todos esses órgãos e normatizar essa relação
médico-hospital - médicos autônomos que não têm vínculos com
nenhum hospital -, pois os hospitais estão sendo multados em virtude
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dos convênios que têm com planos de saúde.
Parabéns, Deputado Carlos Mosconi. A Comissão de Saúde está

dando um grande exemplo, com a sua descentralização. Quando é
necessário, vamos a Brasília, aos Municípios do Estado. Esta
Comissão tem obtido resultados importantes e palpáveis. Neste ano
conseguimos, por meio de nossas ações, contar com recursos que
não fariam parte da receita da Secretaria de Saúde. Ou seja,
conseguimos aumentar quase R$240.000.000,00 aos recursos da
Secretaria de Saúde de Minas Gerais, por meio de nossas ações.
Parabéns.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço o aparte de V. Exa., que
acrescenta informações importantes ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, tivemos a anuência do Ministro para estendermos
essa reunião para Belo Horizonte, a fim de que se pudesse dar
continuação aos trabalhos com o aval do Ministério do Trabalho, de
modo que as coisas sejam entendidas de uma maneira mais clara
pelos participantes. A situação não era como se imaginava. Tínhamos
a impressão, em razão dos fatos ocorridos, de que já havia uma
espécie de sentença contra as cooperativas médicas, contra os
hospitais, o que não seria plausível. Como resultado palpável da
reunião, tivemos o seguinte: primeiro, o reconhecimento, pelo
Ministério do Trabalho, da existência de um espaço para conversação
e da possibilidade de a fiscalização ampliar os seus instrumentos de
análise levando em consideração a questão das relações jurídicas
entre médicos, hospitais e sociedades cooperativas; segundo,
realização de uma nova reunião nos próximos dias, com a finalidade
de discutir parâmetros de atuação da fiscalização nesses casos. Sr.
Presidente, essa reunião foi marcada para a próxima terça-feira, aqui
em Belo Horizonte, e será realizada em local da representação do
Ministério do Trabalho nesta Capital, com as pessoas convidadas, que
estiveram em Brasília, todas aquelas pessoas, instituições, entidades
médicas e hospitalares. A Comissão de Saúde também estará
presente. Sr. Presidente, queria dar essa notícia, que tranqüiliza os
hospitais mineiros que estão nessa situação precária e preocupante.
Com a reunião de ontem, conseguimos um alento, avançar mais e até
mesmo criar a expectativa de que a situação seja resolvida
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favoravelmente. Entendemos, e o Ministro também declarou que
entendia, que a situação era diferente daquela que foi apresentada
ontem lá.

E foi apresentada com todas as letras e de forma insofismável pelas
entidades que ali estavam. Portanto, em nenhum momento ele
duvidou do que estava sendo colocado ali oficialmente, com dados e
documentos. Isso nos dá a esperança de que a situação seja mudada
em benefício do exercício da atividade médica, através das
cooperativas, o que é absolutamente legal. E em benefício do
funcionamento pleno desses hospitais que já vivem com tanta
dificuldade em nosso Estado. Mas, sobretudo, Sr. Presidente, em
benefício de um ato de justiça que será praticado em Minas Gerais.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas

Deputados e Deputadas, quero trazer a esta tribuna um tema que
reforça, de certa forma, o nosso pensamento, embora derrotados aqui
nesta Casa, precisamente no Plenário. Mas o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais entendeu que o posicionamento que sempre
defendemos está certo. Lerei na íntegra a decisão do Tribunal de
Justiça, que suspende lei que autoriza averbação de reserva legal em
outra região fora da bacia e do local onde se dá o impacto
socioambiental: “A necessária regulamentação da compensação da
área de reserva legal, defendida em reuniões e ações por Promotores
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, levou o Procurador-Geral de
Justiça Jarbas Soares Júnior a propor uma ação direta de
inconstitucionalidade. Em face de a Assembléia de Minas questionar
parte da legislação que dispõe sobre política florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado, por maioria, 15 votos a 2, a Corte Superior
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sessão realizada no dia
27 de agosto, julgou procedente essa ação direta de
inconstitucionalidade. De acordo com a inicial, os dispositivos da lei
tratavam com desmedida benevolência o tema da compensação da
reserva legal, além de permitir a criação dessa área fora do
ecossistema em que se verificou o dano. A lei facultava a aquisição de
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títulos em quantidade correspondente à área de reserva legal a ser
reconstituída. Dessa forma, a inexistência de reserva legal no Estado
poderia ser compensada com a área localizada em até outro Estado
da Federação integrante ou não da mesma bacia ou, ainda, por meio
da aquisição de título.

A decisão do Tribunal de Justiça declara inconstitucionais os incisos
V, VI e VII do art. 17 da Lei nº 14.309, de 2002, bem como os incisos
V e VI e o § 6º do art. 19 do Decreto Estadual nº 43.710, de 2004. Põe
fim, então, a uma prática que contribuía para que um espaço territorial
fosse completamente devastado, com perdas irreparáveis ao meio
ambiente, podendo, aliás, na outra área, impossibilitar uma série de
atividades. Averbada essa área, o Município inteiro poderia ficar
comprometido, sem ter plano de manejo para as matas e florestas em
recomposição.

No acórdão do Tribunal de Justiça, o Desembargador Herculano
Rodrigues, em seu voto, afirma que as referidas normas estaduais
extrapolam a competência concorrente do Estado prevista no art. 10
da Constituição, uma vez que a legislação federal que disciplina a
matéria já determina que a recomposição da reserva legal nos imóveis
rurais, implementada mediante compensação, somente é possível se
houver outra área equivalente em importância ecológica e extensão,
desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na
mesma microbacia. Entendemos ser científico, é essencial para
manter os mananciais porque é a partir da vegetação que a água da
chuva se infiltra no solo. Por isso, nunca devemos desmatar topos de
morro, áreas com declive e ângulo superior a 45º, para que não haja
erosão ou assoreamento. É preciso facilitar a recarga para todas as
nascentes, uma vez que a biodiversidade favorece centenas de raízes
e microorganismos, possibilitando a infiltração da água da chuva.
Quando não há vegetação, essa água corre logo, vai lavando o solo
fértil e provocando erosão e assoreamento.

O Desembargador Wander Marotta acompanhou o voto e fez
algumas considerações a respeito do instituto da reserva legal.

Se o Estado permitir que a reserva legal seja averbada em região
diversa da que foi devastada, o instituto perde a finalidade e fica
esvaziado de conteúdo. Além de a lei estadual em exame permitir que
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o meio ambiente de um dado espaço territorial seja completamente
devastado, a autorização para que a reserva legal seja instituída em
outra região pode vir a impedir o desenvolvimento econômico de
locais com terras menos férteis.

Impedir a diversidade econômica de forma que todo um Município
ou grande parte dele seja considerado reserva se alguém ou alguma
empresa adquirir essas propriedades. Ele cita como exemplo o
Triângulo Mineiro, que tem terras valiosas e produtivas.

Os empresários vão fatalmente adquirir as terras da região, já
desenvolvidas economicamente, e instituir, segundo a lei estadual,
áreas de reserva no Norte de Minas, região menos desenvolvida e
que terá o seu próprio desenvolvimento econômico inviabilizado, caso
todos os proprietários de terra no Triângulo resolvam averbar ali as
suas áreas de reserva legal, conforme argumenta o Desembargador
Wander Marotta, a quem cumprimentamos pela compreensão e
saudamos com louvor.

O Desembargador conclui que a lei estadual questionada é, por tudo
isso, uma lei com reflexos terríveis e perversos, mais uma vez
contrariando tudo o que se sabe de economicidade, além da própria
ideologia da Constituição, art. 70, inciso IV. As regiões mais pobres do
Estado serão prejudicadas.

Sr. Presidente, temos todo o histórico do que aconteceu desde
junho, por isso gostaríamos de cumprimentá-lo por essa vitória, que é
a vitória do planeta, de toda a humanidade, quando se garante, pela
Justiça, que todos, em toda parte, tenham o desenvolvimento com
responsabilidade. Devemos garantir espaço para todas as criaturas e
qualidade de vida para todas elas, inclusive vida para a água, para as
matas, para os microorganismos e para toda a biodiversidade, porque
é todo esse conjunto que vai garantir qualidade de vida para a
humanidade. Lamentavelmente, muitos não compreendem isso e
exploram a terra, que não é para ser explorada, mas cultivada, o que
é muito diferente. No cultivo há respeito e amor pela mãe, que é a
terra que nos alimenta no dia-a-dia.

Por essa razão, cumprimento o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
por essa decisão do dia 27 de agosto. Não somos contra o
desenvolvimento, mas, de fato, é um absurdo não garantir as áreas de
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conservação, as nossas matas, em cada propriedade. Isso porque o
fato de haver desmatamento em outras áreas e bacias é que leva à
escassez de todas as nascentes das áreas totalmente devastadas.

Então, em cada propriedade, deve haver garantia da permanência
da vegetação, das matas e da biodiversidade. É assim que teremos,
em todo canto, a água. Temos clareza e convicção, em sintonia com a
própria CNBB, de reafirmar que a água é a fonte da vida e deve ser
preservada.

Mais uma vez, saudamos, pois se trata de uma grande conquista.
Ainda temos muitos problemas, como emendas “frankenstein”, que
foram incluídas em áreas e precisam ser discutidas.
Lamentavelmente, quando não há lucidez do Legislativo, o Tribunal de
Justiça e o Ministério Público devem decidir. No âmbito federal,
também algumas outras decisões têm sido tomadas, às vezes com
uma postura equivocada, mas porque houve omissão do Legislativo.
Portanto, quando há omissão do Legislativo e também “tratoramento”
por parte de seus membros, que não discutem os temas nem buscam
o consenso, temos de apelar ao Ministério Público e ao Tribunal de
Justiça. Assim, parabenizamos essa decisão, que significa a vitória do
planeta, de todo o povo, não apenas mineiro, mas de toda a
humanidade. Essa é a grande vitória das próximas gerações.
Infelizmente houve um equívoco nesta Casa, mas ele foi reparado a
tempo, felizmente. Obrigado.

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

público que nos assiste pela TV Assembléia, inicialmente manifesto
minha alegria pelo convite que recebi da Associação dos Avicultores
de Minas Gerais - Avimig. Essa associação tem um papel
importantíssimo nessa atividade que hoje emprega milhares de
pessoas em Minas e responde por boa parcela da exportação do setor
agropecuário. Minas Gerais já se consolida como um dos maiores
produtores de carne de aves do mundo, obviamente situando-se muito
bem no “ranking” brasileiro, e o faz com muita competência e
qualidade. A Avimig desempenha um papel fundamental, e não
apenas de representação da classe dos avicultores mas trabalhando
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sempre para levar mais conhecimento e tecnologia, a fim de fazer a
defesa institucional da classe.

Hoje, na abertura da 28ª Festa Estadual do Frango e do Suíno, na
nossa querida Pará de Minas, teremos tudo o que é de praxe em um
evento dessa natureza: presença de avicultores, produtores,
trabalhadores, autoridades e todo um conjunto de atividades que
ocupam o parque de exposições de Pará de Minas - equipamentos,
tecnologias, palestras, enfim, tudo o que está relacionado com esse
segmento de produção animal. No entanto, além de tudo isso,
teremos um momento histórico: o lançamento, pela Avimig, em
parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, do Fundo Privado
de Emergência Sanitária.

Essa é uma iniciativa dos próprios produtores mineiros de aves que
compreenderam o momento de globalização da economia - por mais
que não gostemos desse termo ou de algumas conseqüências
negativas que ele traz, se ignoramos um problema, não conseguimos
posicionar-nos corretamente para enfrentar os desafios e superar os
obstáculos. Hoje, considerando a competitividade mundial, um dos
mais fortes problemas que enfrentamos são as barreiras sanitárias. Se
um país que exporta principalmente produtos alimentícios não tiver um
controle sanitário rigoroso e credibilidade nesse controle, não vai
chegar aos mercados internacionais, o que penaliza o produtor, que
não consegue ter um preço competitivo.

Assim, esse fundo vem como uma iniciativa dos próprios avicultores
que vão contribuir com determinado percentual por tonelada de
alimento exportado, para formar uma reserva financeira que será uma
garantia dos próprios produtores, dos próprios avicultores - portanto,
do País -, para enfrentarem alguma situação de risco sanitário. Sou
médico veterinário e sei do que estou falando, mas vou tratar de algo
de que hoje praticamente todos têm conhecimento: a situação que se
instala com as doenças que podem ocorrer na avicultura. Infelizmente,
há doenças relativamente novas, do ponto de vista do seu efeito na
economia mundial, mas que não são de fato algo muito novo, a não
ser algumas mutações genéticas, até mesmo dos vírus. Entre essas
doenças destaca-se a gripe aviária, que dizimou milhões de aves na
China e em outros países do Oriente e trouxe enormes transtornos na
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Europa. Quando a gripe aviária ocorre, é preciso tomar uma atitude
radical de abater, incinerar e fazer desaparecerem milhares e milhares
de aves. Não podemos sair fazendo exames para ver qual ave está
doente: em primeiro lugar porque não há cura para essa doença; em
segundo lugar, porque a contaminação é desastrosa; e, por fim,
obviamente, porque ela pode levar o ser humano à morte.

No Brasil, graças a Deus não temos essa doença - nossa produção
de avicultura tem sido feita com seriedade e controle. Mas os
organismos internacionais querem ter a garantia de que no Brasil
estamos tratando do assunto com seriedade; querem ter a
tranqüilidade de saber que, se um produtor perceber que tem uma ave
doente e que pode ser uma doença como essa, não vai ficar com
medo de denunciar, nem ficar receoso de matar, incinerar, queimar ou
enterrar todo o seu plantel porque teria um prejuízo que tornaria
inviável sua atividade. Os mercados internacionais querem ter a
garantia de que o País está preparado para agir caso ocorra não só
uma doença como a gripe aviária, mas qualquer doença perigosa e
contagiosa pela qual se exige o extermínio do plantel - prática
relativamente freqüente em avicultura e mesmo em suinocultura. Ora,
os mercados internacionais querem essa garantia; já para que o
produtor, caso perceba alguma doença, comunique imediatamente às
autoridades sanitárias e, se necessário, extermine todo o rebanho, ele
precisa ter uma segurança, uma garantia de que vai ser indenizado,
de que não vai acabar com seu meio vida, com todo o seu patrimônio,
endividando-se.

Isso é importantíssimo do ponto de vista estratégico, conferindo
confiabilidade ao País, não só no mercado interno como também nos
mercados internacionais. E a Avimig, compreendendo esse momento
novo na economia mundial - aliás, não tão novo, mas que veio para
ficar, que é definitivo - em que os países estão cada dia mais
rigorosos em relação às barreiras sanitárias, tomou a iniciativa de
propor a criação desse fundo e reuniu-se com o Secretário de
Agricultura, Gilman Viana, e o Diretor do Ima, Dr. Altino Rodrigues,
que analisaram a melhor alternativa.

Esse fundo será criado a partir da 28ª Festa do Frango, com a
iniciativa privada somada ao apoio do governo do Estado, para que
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Minas Gerais saia na frente e mostre que temos uma avicultura e uma
suinocultura competitivas e, acima de tudo, qualidade sanitária não só
para o mercado interno, o que é muito importante e muito bom. Que
tenhamos a tranqüilidade de saber que o frango que compramos no
supermercado, que hoje faz parte da mesa da maioria dos brasileiros,
uma das carnes mais consumidas, é de boa qualidade e tem saúde.
Os produtores de frango são pessoas sérias, preocupadas em garantir
essa saúde, a ponto de investir e criar um fundo próprio para que, na
hipótese de haver uma calamidade e terem que sacrificar o plantel,
possam fazer isso sem quebrar ou sucumbir diante da situação.
Portanto, Sr. Presidente, quero cumprimentar a Avimig e anunciar a
criação desse fundo, um exemplo que deve ser seguido por outros
segmentos.

Quero referir-me a um outro segmento que também conheço
razoavelmente porque sou pequeno produtor, que é o da
bovinocultura de corte, o gado de corte. Em Minas Gerais há um
problema sério. Temos a chamada zona-tampão, ou uma área que
não está totalmente liberada para exportação de carne. São duzentos
e vinte e poucos Municípios, incluindo Pará de Minas, Divinópolis e
todo o Centro-Oeste mineiro. Isso é um crime contra o produtor rural,
uma discriminação, como se essas 220 cidades estivessem
contaminadas. Elas não podem exportar para a Europa.

Sabe quando houve aftosa lá pela última vez? Em 1994. Depois
disso, houve aftosa até em outras partes do País onde não há esse
mesmo rigor. Em Minas Gerais não há aftosa, e as condições
sanitárias do Centro-Oeste mineiro não são em nada piores ou menos
seguras do que as do Triângulo Mineiro, do Sul ou do Norte de Minas.
Cito como exemplo Carmo da Mata, onde acompanhei a implantação
de um programa, do IMA em parceria com o próprio Município, em
que houve o acompanhamento com profissionais do IMA, da
Prefeitura e do sindicato rural em 100% da vacinação contra a aftosa.
Esse Município está no Centro-Oeste mineiro, é exemplo para Minas e
para o Brasil e não pode exportar para a União Européia, está
proibido. Isso significa que o produtor que está nessas 220 cidades,
ao vender um boi gordo, um animal pronto para o abate, tem um
prejuízo de 10% no valor do animal. Já imaginou o que é isso? Num
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animal de R$1.500,00, ele tem um prejuízo de R$150,00, que seria o
seu lucrinho. O produtor tem esse prejuízo porque o frigorífico de
exportação paga um preço melhor, mas não podemos entregar para o
frigorífico de exportação. Isso está mudando, e estou cobrando a
mudança, assim como o Dr. Altino e o Secretário Gilman. Estamos
trabalhando para que o Ministério da Agricultura e as missões da
Comunidade Econômica Européia compreendam que não é justo esse
tratamento discriminatório para com alguns produtores de Minas
Gerais.

Espero que em breve tenhamos esse problema totalmente resolvido.
Resolvendo esse problema e estabelecendo que não temos aftosa em
Minas Gerais, temos que ser mais arrojados, a exemplo dos
agricultores, ainda que tenhamos de criar um fundo para a
bovinocultura de corte. Precisamos ser respeitados no mundo inteiro
como um Estado que produz animais de qualidade, para não
aparecer, a toda hora, um país querendo impedir a nossa exportação
baseando-se em barreiras sanitárias. Isso é uma verdadeira
perseguição e prejudica o nosso produtor.

Falando ainda em produtor, agora estou preocupado com o produtor
de leite. No momento em que começou a melhorar a situação para o
produtor de leite, ainda em plena seca, as grandes multinacionais
começam a baixar o preço do leite. Pesquisei isso, Deputados José
Henrique e Jayro Lessa e Deputada Elisa Costa, para saber por que
estão baixando o preço do leite para o produtor se não há leite
sobrando, se estamos em plena entressafra e ainda não entramos no
período das chuvas. Minas Gerais é o maior produtor de leite do
Brasil. As pastagens estão secas, os animais estão no cocho sendo
tratados com alimentação cara, o produtor com um custo maior. Como
ele vai receber menos? Estão importando milhões de toneladas de
leite em pó.

O dólar está caindo e ficou mais fácil a importação. Um país que tem
produto para mandar para fora está importando leite em pó. Nessa
hora, a “senhora” Nestlé e outras grandes companhias não têm a
menor sensibilidade para com o nosso produtor. É preciso haver uma
atitude do governo federal de criar mecanismos que protejam o nosso
produtor. Os produtores lá de fora têm subsídio agrícola, ou seja,
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recebem do governo para produzir, mas os daqui não. Pagamos
imposto para produzir - aliás, pagamos muito. No momento em que o
nosso produto tem o mínimo de competitividade, surgem milhões de
toneladas de leite, que é reidratado ou usado para a produção de
derivados, e acaba com a vida do produtor.

Portanto, é preciso uma atitude firme do governo. Se estão
importando, e aqui dentro tem o produto, então que se estabeleça um
imposto mais alto para que esse produto entre aqui, a fim de
compensar os subsídios que se obtiveram lá fora. É preciso ter pulso
para fazer isso. Não é admissível que o governo continue quietinho, o
nosso produtor rural indo à falência e as multinacionais voltando a
fazer cartel de leite. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- Cade - tem de tomar conhecimento disso. Eles se reúnem lá,
tomando uísque 15 anos, e decidem: vamos anunciar que, a partir do
mês que vem, será R$0,10 a menos. E ainda, se quiserem, entregam;
se não quiserem, eles não entregam. Porém, quem produz leite não
tem essa opção, pois o produto é perecível. Se retirou o leite, é
preciso entregá-lo em poucas horas; do contrário, perde-se o produto.
Não há como armazená-lo nem mudar de fornecedor ou de comprador
de um dia para o outro. O governo tem de agir, mas infelizmente não
está agindo em relação a isso. O produtor de leite já está entrando
novamente em desespero.

Se, por um lado, o momento que estamos vivendo é positivo, já que
a agricultura brasileira está crescendo - aliás, vem aí mais recorde de
safra - e o produtor está trabalhando, por outro, faltam políticas que
defendam esse produtor. Ele próprio se organiza, como a Avimig,
toma iniciativa e cria um fundo privado; todavia algumas coisas que
dependem das iniciativas do governo federal infelizmente não surgem.
Continua aí o adubo a preços exorbitantes e impostos altíssimos em
cima do adubo e de máquinas agrícolas. Precisamos de uma atitude
concreta em defesa de todos os produtores, o de economia familiar, o
médio produtor ou mesmo aquele que emprega e trabalha numa
economia de escala maior. Portanto todos são importantes para a
economia brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
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cara amiga Elisa Costa, e principalmente os senhores de Mariana,
cidade próxima de Belo Horizonte, o que me traz a esta tribuna nesta
tarde de quarta-feira é uma matéria publicada hoje, no jornal “O
Tempo”, com o título: “Ministério Público investiga compra de votos na
cidade de Mariana”. Passarei a ler a matéria.

“Gravações entregues ao Ministério Público - MP - podem complicar
ainda mais o candidato a Prefeito de Mariana e o atual Vice-Prefeito
Roque Camello - PSDB -, acusado de compra de votos por
adversários. Nos diálogos - aos quais ‘O Tempo’ teve acesso -, o
candidato a Vereador Dan Mol - PPS - teria sido assediado com
R$15.000,00 para deixar de apoiar o candidato majoritário de sua
coligação, Duarte Júnior - PPS -, o Du, para apoiar a campanha de
Roque Camello.

Segundo Ernani Henrique, advogado da coligação “Mariana de Cara
Nova” - composta pelo PPS, PSC, PRB, PCdoB e PTdoB -, foi
requisitada uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de
poder econômico contra o Prefeito Celso Cota - PMDB -, Zezinho
Salete - PR -, candidato a vice de Camello, e Luciano Xavier,
proprietário da empresa de engenharia 3T, que presta serviços à
Prefeitura daquele Município, do qual Celso Cota é Prefeito, e ao
Roque Camello, candidato majoritário do PSDB. O pedido foi entregue
ao cartório eleitoral da cidade no sábado. O Promotor Antônio Carlos
de Oliveira entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral por
captação ilícita de sufrágio, compra de voto. As gravações teriam sido
feitas por Dan, e o Ministério Público as considerou prova lícita. De
acordo com os documentos entregues ao Ministério Público, as
conversas teriam sido gravadas nos dias 26 de agosto, na sede do
clube de dança Guarani, e no dia 30 de agosto, na casa de Luciano.
Luciano é o empreiteiro da 3T e trabalha para a Prefeitura de Mariana.

“Dan conta que, por orientação dos advogados de sua coligação,
resolveu gravar as ofertas de dinheiro que vinha recebendo em troca
de apoio eleitoral.” Apoio eleitoral ao candidato do Celso Cota,
Prefeito e Presidente da AMM, Roque Camello. “O valor seria pago
em três vezes pelo empreiteiro Luciano Xavier. Dan teria recebido a
primeira parcela em um cheque da esposa de Luciano. O advogado
Ernani Henrique solicitou ao TRE a presença da Polícia Federal
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durante a campanha eleitoral de Mariana.”
Lerei agora o trecho da reunião gravada pelo Sr. Dan. Alguém diz:

“Amanhã eu lhe passo de R$3.000,00 a R$7.000,00, no máximo”.
Dan: “No mínimo, R$10.000,00.” O interlocutor: “Não. Aí não dá. No
máximo R$7.000,00”. “Celso Cota, Prefeito e Presidente da AMM: ‘No
dia na reunião, você mata uns frangos para nós lá’. “Luciano: ‘Tem de
ser flexível. Os dois Vereadores de vocês levou (sic) R$2.500,00 cada
um... Você não pode colocar a faca no meu pescoço, que você me
arrebenta’.” Tiveram outra reunião 40 minutos depois. “Luciano: ‘Aqui
eu vou lhe dar um cheque, tem problema?’” “Dan: ‘Tem não, põe o
seu nome aí também, vai!’” “Luciano: ‘Que é isso? O cheque é da
minha mulher’.” Aqui está o cheque de R$5.000,00, escrito pela
esposa do empreiteiro da Prefeitura de Mariana. Essa é uma
Prefeitura riquíssima, com orçamento de milhões e milhões e está
agora com mais esse problema.

Vale ressaltar que não foi a primeira vez que a coligação apoiada
por Celso Cota, Prefeito e Presidente da AMM, praticou atos de
compra de eleitores. No último dia 15 de agosto, o Dr. Paulo Roberto
Silva, Juiz Eleitoral de Mariana, cassou o registro da candidatura do
Sr. Roque, candidato a Prefeito desse Município, por aliciamento de
funcionários públicos municipais, com ameaças de que, se não
votassem na chapa apoiada pelo atual Prefeito, seriam demitidos.
Houve a cassação em Mariana, e o processo aguarda sentença do
TRE, em Belo Horizonte. E agora o fato ocorreu novamente.
Esclareço aos nobres parlamentares que o Dr. Antônio Carlos de
Oliveira, Promotor Eleitoral, fez um termo de representação contra o
candidato a Prefeito Roque Camello, contra o atual Prefeito Celso
Cota e contra Luciano Xavier, dono da Empreiteira 3T, que presta
serviço para a Prefeitura Municipal de Mariana.

Pasmem, nobres Deputados e Deputadas. Hoje pela manhã o Sr.
Prefeito Celso Cota, Presidente da AMM, mandou comprar todos os
jornais "O Tempo" nas bancas de jornais de Mariana, para que os
seus eleitores, os marianenses, não soubessem do fato ocorrido. E
ainda teve a cara-de-pau de ir à rádio local, que, segundo
informações, é de sua propriedade - não tenho certeza, mas as
informações são essas -, dizendo mentiras e desmentindo a
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acusação.
O Promotor Público, em seguida, foi à mesma rádio falar das

mentiras que o nobre Prefeito disse. Gostaria de demonstrar aqui a
minha preocupação com o teor dessa matéria jornalística, atentando
para alguns fatos. O Prefeito Celso Cota, além de Prefeito Municipal
de Mariana, aquela rica cidade, com milhões de reais no orçamento
todos os anos, é o Presidente - agora está fazendo quatro anos - da
Associação Mineira de Municípios - AMM -, o que é extremamente
grave, pois o cargo exercido é incompatível com ações desse porte. É
de suma importância que o povo de Mariana acompanhe de perto as
investigações. Estamos em processo eleitoral para escolha do novo
Prefeito, e a denúncia de compra de votos praticada pelo candidato
Roque Camelo, já pela segunda vez, tem que ser apurada a fundo
pelo Juiz e os Promotores Eleitorais.

Por fim, solicito aos nobres Deputados e Deputadas que ajudem a
acompanhar todas essas denúncias, para que o processo eleitoral em
Mariana, bem como o de todas as cidades de nossa Minas Gerais,
seja transparente e lícito. Devo esclarecer a todos que Mariana é uma
cidade histórica, tradicional em Minas Gerais, e merece, realmente,
que tudo seja feito às claras e de forma organizada, para que vença
realmente aquele que a população quer como Prefeito, e não aquele
que tem o poder financeiro e o de mando na Prefeitura, atuando da
forma como denunciaram o jornal, o Promotor e alguns habitantes do
Município. Isso denegrirá a imagem daquela cidade tão tradicional em
Minas Gerais. Peço às pessoas de Mariana que acompanhem de
perto e de coração o que está acontecendo e tomem a melhor decisão
para que a cidade seja entregue a um Prefeito que represente a
vontade popular em 5 de outubro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa* - Gostaria de saudar a todos e, em

especial, o Deputado José Henrique, Presidente em exercício.
Gostaria também de parabenizar o Deputado Jayro Lessa por seu
pronunciamento e suas preocupações em relação à transparência dos
processos eleitorais.

Gostaria de falar aqui sobre a presença do Presidente Lula no
Espírito Santo nesta semana. Ele relatou a importância do
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crescimento do Brasil com a atuação da Petrobras e destacou a
descoberta de nossas reservas de petróleo no Espírito Santo e no Rio
de Janeiro. Isso demonstra o comprometimento do governo federal.
Existe uma tecnologia bastante avançada para a prospecção do
chamado ouro negro aqui no País. Sabemos que o Brasil passa por
um momento importante de crescimento e desenvolvimento, e é muito
importante sua independência e autonomia em relação a produção,
exploração e, em um futuro próximo, exportação do petróleo. Hoje
produzimos o suficiente para nosso consumo e estamos trabalhando
para exportar esse produto para outros países, o que garantirá ao
Brasil sua soberania, independência e autonomia. Assim, poderá até
ser visto por outros países de forma diferente da de alguns anos atrás.
O Brasil caminha para ser um país mais cidadão e principalmente uma
nação com maior autonomia e presença no mundo, fazendo frente aos
países no caminho do desenvolvimento. Gostaria de registrar também
uma fala muito importante do Presidente Lula em relação à educação.
Ele disse que quer trabalhar para que grande parte dos recursos
disponíveis hoje, da venda e exploração do petróleo, revertan para
duas ações muito importantes neste país para a promoção do
desenvolvimento: recursos a mais para a educação e também para
erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e fazer com que
avance, no País, o comprometimento de uma verdadeira nação.

No que se refere à educação, Deputado Padre João, acabamos de
assinar o seu compromisso com a Frente Parlamentar, pela educação
no campo. O Presidente Lula encontra-se hoje em Belo Horizonte,
assinando, com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais
Recicláveis deste país, um documento importante, um protocolo em
que as empresas vão ajudar na fabricação dos carrinhos movidos a
energia elétrica para os nossos catadores, em nível estadual e
nacional. Trata-se de um avanço em relação à utilização de uma
energia mais limpa. Como estamos falando do petróleo, vamos
também registrar esse momento do Presidente Lula aqui, em Belo
Horizonte, ao assinar um importante protocolo com as indústrias e as
empresas que vão colaborar e contribuir para a construção dos
carrinhos movidos a energia elétrica para os catadores.

Gostaria ainda de fazer refletir aqui uma fala do Presidente Lula em
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relação ao processo de desenvolvimento que passa pela educação,
quando ele registra que vai abrir mais universidades neste país e
ampliar os Centros Tecnológicos Federais. Será feito um trabalho para
que Governador Valadares tenha a sua universidade pública,
Deputado Padre João, uma luta na qual estamos há mais de três
anos. Trata-se de uma luta nossa, das forças sociais, dos
empresários, dos trabalhadores e de todo o Vale do Rio Doce.

Se olharmos a geografia educacional do Estado, essa é uma região
onde ainda falta uma universidade pública, uma federal. Então essa é
uma luta nossa, do nosso mandato de Deputado Estadual, uma luta
dos movimentos sociais, do PT e de vários partidos aliados a essa
causa, e uma luta também do Deputado Federal Leonardo Monteiro.

Enfim, é uma construção coletiva. Aliás, hoje já uma bandeira de
Governador Valadares e do Vale do Rio Doce: termos a nossa
universidade federal, a nossa universidade pública. Continuaremos
lutando para que Governador Valadares receba essa universidade, a
fim de garantir pesquisa, desenvolvimento e contribuir com uma
educação de mais qualidade. Essa fala do Presidente Lula é muito
importante para o País. Investir mais em educação, integrar para que
o plano de desenvolvimento da educação aconteça em todos os
Municípios.

Também ouvi o Presidente Lula dizer a respeito de recursos para
combater a pobreza, erradicar as desigualdades, e garantir que a
nossa população tenha mais direitos. Enfim, ampliar os direitos
sociais. Essa é uma tarefa fundamental do nosso Presidente Lula, e
ela deve chegar a todos os Municípios brasileiros por meio dos
programas sociais, como o Bolsa-Família; dos programas de
qualificação profissional; e dos programas complementares ao Bolsa-
Família, que vêm, de fato, garantir emprego, geração de trabalho e
renda para a nossa população.

Quero falar ainda mais sobre a educação, que para nós sempre foi
uma prioridade, assim como o é hoje para o Presidente Lula, uma
prioridade para implementar o Plano de Desenvolvimento da
Educação. E isso é também importante para todos os Municípios
brasileiros, a fim de se integrarem ao processo de desenvolvimento
por que passa o Brasil, pelo qual também deve passar todos os
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Municípios e o Vale do Rio Doce.
Estamos falando também em relação à rede de educação que está

se constituindo no campo. Participei de um grande seminário do
Território do Médio Rio Doce, onde foi constituído, ali, um coletivo
para se instalar uma rede no Vale do Rio Doce em relação à
educação no campo. Trata-se de uma educação diferenciada, voltada
para a realidade, para a identidade do campo, onde professores,
movimentos sociais, trabalhadores rurais, educadores, estudantes e
famílias vão se integrar para construir essa iniciativa nos Municípios.

Está na hora de o Estado ter também essa responsabilidade de
preparar uma metodologia própria, com currículos voltados para a
realidade do campo. Pode utilizar experiências já existentes, como as
Escolas Famílias Agrícolas e outras que já existem em vários
Municípios, para garantir que essa experiência possa acontecer em
Governador Valadares e em todos os Municípios do Estado.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Gostaria de parabenizar V.
Exa. pelo seu pronunciamento. Somos sempre testemunhas da sua
sensibilidade com as causas sociais, ambientais e com a educação. V.
Exa. percebe a importância de uma educação diferenciada para o
campo.

O Deputado José Henrique, que preside nossa reunião neste
momento, também é conhecedor da experiência exitosa da pedagogia
de alternância pelas Escolas Famílias Agrícolas, mas, às vezes, no
Legislativo, somos limitados. Por isso precisamos de pessoas de
sensibilidade no Executivo, como o Presidente Lula, que duplicou as
vagas das universidades federais e, com o Fies e o ProUni,
possibilitou às pessoas de baixa renda ter o curso superior. Mas, no
Estado, no Executivo, penso que nosso avanço foi muito tímido,
porque a educação sobrevive simplesmente do repasse do Fundeb -
em torno de R$1.300,00 por aluno por ano. Ainda falta
comprometimento dos Prefeitos. Nossos Prefeitos têm de estar
comprometidos com uma educação diferenciada, devem empenhar-se
de verdade.

Ontem, Deputada Elisa Costa, tivemos um lançamento e uma
discussão do Plano Safra 2008-2009. O lançamento oficial será feito
pelo Ministro Guilherme Cassel na próxima terça-feira. Mas, dentro de
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toda a discussão do Plano Safra, podemos perceber ainda este
grande gargalo que é a educação - Ensino Fundamental e Ensino
Médio.

Parabéns, estou certo de que V. Exa. continuará fazendo um grande
bem. No Legislativo, não temos como fazer tanto, mas, no Executivo,
podemos servir sempre mais. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa* - É a educação, Deputado Padre João, que
prepara as pessoas para a vida, para suas escolhas, para a cidadania,
traz a libertação, enfim, reduz as desigualdades e garante mais justiça
social. Educação é fundamental. Temos de ter uma educação
diferenciada no campo, nas universidades públicas e federais
espalhadas pelo Brasil, por Minas Gerais e na nossa região.

Em Governador Valadares, temos o pólo da Universidade Federal
de Minas Gerais, em virtude de uma luta nossa e da cidade. São mais
de 300 alunos estudando em seis cursos. No próximo ano, já teremos
mais alunos inclusive na sede da educação a distância, no pólo da
UFMG. Em fevereiro, começam as aulas no nosso Cefet, na nossa
escola técnica federal, que inicia o ensino profissionalizante. Nossos
jovens, além de terem uma formação humana e ética, terão também
uma formação profissional para ajudá-los a disputar as vagas no
mercado de trabalho, a ter melhores salários e mais dignidade. Então,
por uma luta nossa e do Deputado Leonardo Quintão, nossa cidade
de Governador Valadares terá, no ano que vem, sua escola técnica,
nosso Cefet, com um ensino de qualidade e de excelência. Isso é fruto
de uma luta também do Presidente Lula. Só em Minas Gerais,
teremos 12 Cefets.

Gostaria de registrar também nossa preocupação com as Escolas
de Tempo Integral, que fazem parte do Plano de Desenvolvimento da
Educação. Temos de estimular os Municípios a iniciarem as Escolas
de Tempo Integral, projeto que tem por objetivo a melhora da
qualidade do ensino, do índice de desenvolvimento da educação em
cada Município brasileiro, no Município de Valadares e em outros
Municípios do Vale do Rio Doce.

Então, a universidade, as escolas técnicas federais, juntamente com
as escolas em tempo integral, vão, com certeza, promover a inclusão
social tirando das ruas as crianças vítimas de violência, possibilitando



151

que elas tenham um índice de desenvolvimento muito melhor em
escola mais prazerosa. A escola em tempo integral deve ser, nos
Municípios, um grande programa para ser instalado em todas as
regiões da nossa Minas Gerais e também em nossa Governador
Valadares.

Faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação a construção
de novas creches e a melhora da qualidade da educação infantil, entre
elas as creches de crianças de até 3 anos, bem como a educação
infantil para criança até 6 anos. O objetivo é ter mais vagas, mais
qualidade para nossas crianças, assim como a garantia de que as
mães tenham mais segurança, o direito ao trabalho e a tranqüilidade
de deixar as suas crianças numa escola de qualidade. Então, abrir
novas vagas para a educação infantil com novos recursos federais no
governo do Presidente Lula são iniciativas que devem fazer parte dos
Municípios para garantir vagas e que as mães, as mulheres
trabalhadoras tenham acesso ao mercado de trabalho, bem como a
tranqüilidade de que seus filhos estarão numa escola com uma
educação infantil de qualidade.

Então, a educação do Plano de Desenvolvimento de Educação do
Presidente Lula, de mais de 28 ações, integra a educação, desde as
creches à educação infantil, ao ensino fundamental, ao médio,
principalmente ao profissionalizante, chegando até às nossas
universidades públicas e federais. O momento é de desenvolver. As
cidades devem-se integrar nesse processo para a educação. Se
queremos gerar empregos para os trabalhadores, para as mães, para
as famílias, para a juventude e abrir oportunidades, o caminho é, além
de estimular por meio da expansão do nível de emprego nesse País, a
expansão nos diversos Municípios, devemos investir na educação,
que abre oportunidades e prepara os nossos trabalhadores para o
mercado de trabalho, para a expansão da indústria e do comércio e
das demais empresas. É isso o que queremos para todo o Vale do Rio
Doce e para Minas. Para Governador Valadares, queremos mais
geração de emprego, mais oportunidade para a juventude, mais
espaços para os nossos trabalhadores, principalmente por meio das
empresas em expansão, das que já existem, além das que virão,
gerando principalmente a oportunidade desse mercado de trabalho de
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ser disputado por meio da formação profissional, do preparo e da
qualificação das pessoas. Então, precisamos cuidar das pessoas e
desenvolvê-las pela educação.

Fica aqui o registro da nossa preocupação e do nosso compromisso
com a educação, com o meio ambiente, com as pessoas, com a
geração do trabalho e renda, com a segurança, com o direito à saúde,
enfim, com os direitos sociais básicos.

Parabenizo Minas Gerais, que, mais uma vez, recebe aqui na tarde
deste dia de hoje o nosso Presidente Lula, que vem para uma tarefa
muito importante: reconhecer o Movimento Nacional dos Catadores de
Papel, o Fórum Nacional Lixo e Cidadania, o fórum estadual, bem
como os fóruns municipais. Isso garantirá que os nossos catadores
tenham mais dignidade, mais renda e a sua inclusão social como
cidadãos, como ambientalistas, como pessoas que efetivamente estão
presentes na luta por melhores salários e por mais dignidade. Haverá
implantação de uma nova tecnologia, com os seus carrinhos movidos
à energia elétrica. Que essa seja uma experiência não somente de
Minas, mas também de todo o Brasil. Muito obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar nº 112, que altera a Lei
Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados
Lafayette de Andrada e Irani Barbosa; suplentes - Deputados
Domingos Sávio e Zé Maia; pelo BPS: efetivo - Deputado Sebastião
Costa; suplente - Deputado Inácio Franco; pelo DEM: efetivo -
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Deputado Elmiro Nascimento; suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado
Gilberto Abramo. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.851 e 2.852/2008, da Comissão de Turismo.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 2/9/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.457/2008, do Deputado Carlin Moura,
2.479/2008, do Deputado Bráulio Braz, e 2.630/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e do Requerimento nº 2.824/2008, do Deputado
Doutor Viana; de Administração Pública - aprovação, na 24ª Reunião
Ordinária, em 2/9/2008, do Projeto de Lei nº 2.484/2008, do Deputado
Leonardo Moreira, e do Requerimento nº 2.816/2008, do Deputado
Doutor Viana; e de Educação - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária,
em 3/9/2008, do Projeto de Lei nº 2.628/2008, do Governador do
Estado, e dos Requerimentos nºs 2.822/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 2.829/2008, do Deputado Wander Borges (Ciente.
Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Adalclever Lopes (2), solicitando a retirada de tramitação
dos Projetos de Lei nºs 2.604 e 2.605/2008, e Ronaldo Magalhães,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.497/2008
(Arquivem-se os projetos.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar,

solicitando a constituição de comissão especial para analisar o
potencial para usos alternativos do solo e do subsolo das Serras da
Calçada e da Moeda, concomitantemente com a preservação dos
patrimônios arqueológico, espeleológico e natural dessas áreas, bem
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como seu potencial ecoturístico. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Neider Moreira, solicitando que o
Projeto de Lei nº 116/2007 seja distribuído, em 2º turno, à Comissão
do Trabalho. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, solicitando que o Projeto
de Lei nº 1.763/2007 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.

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
amanhã, dia 4, 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 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2008

Presidência da Deputada Gláucia Brandão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Ivair Nogueira - Exibição de vídeo -
Entrega de placas - Palavras do Prof. Fernando Campos Furtado -
Palavras do Sr. Claudio Augusto Boschi - Apresentação artística -
Palavras da Sra. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - Weliton Prado.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Às 20h15min,
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declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Sônia
Maria Guimarães Silva Raso, representando seu pai, Prof. Sylvio José
Raso; e os Exmos. Srs. Claudio Augusto Boschi, Presidente do
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais -
Cref 6 - MG -, representando o Presidente do Conselho Federal de
Educação Física - Confef -, Jorge Steinhilber; Rogério Romero,
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Esportes e da
Juventude; Prof. Fernando Campos Furtado, fundador da Escola de
Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -;
e Deputado Ivair Nogueira, Presidente da Frente Parlamentar do
Esporte desta Casa e co-autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Paulo Sérgio de

Oliveira, Presidente da Associação Mineira das Federações
Esportivas; do Revmo. Pe. Hélio Angelo Raso; do Exmo. Sr. Gílson
Santana, Coordenador do projeto De Olho no Futuro e Diretor do
Centro de Futebol Zico; e da Exma. Sra. Leonor Guimarães Silva
Raso, viúva do homenageado; e dos filhos Henrique Raso e Solange
Raso.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia do

Profissional de Educação Física e a homenagear a memória do
Professor Sylvio José Raso.

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

acompanhando a gravação do Coral da Assembléia, sob a regência
do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Ivair Nogueira
Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, co-autora do requerimento

que deu origem a esta homenagem, neste ato representando o Exmo.
Sr. Presidente desta Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho;
senhora filha do homenageado desta noite, Sônia Maria Guimarães
Silva Raso, Sr. Presidente do Conselho Regional de Educação Física
- Cref - da 6ª Região - Minas Gerais, Conselheiro Federal Cláudio
Augusto Boschi, representando o Presidente do Conselho Federal de
Educação Física - Confef -, Jorge Steinhilber; senhor fundador da
Escola de Educação Física da UFMG e orador desta noite, Prof.
Fernando Campos Furtado; Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, senhoras e senhores.

Ser professor de Educação Física é ter mais do que uma profissão.
É ter o compromisso com a qualidade de vida, com sonhos e
conquistas. É por essa missão tão bem honrada e respeitada por
esses profissionais que se torna justa esta homenagem feita pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Hoje queremos lembrar-nos
do significado do trabalho desse profissional no dia-a-dia de crianças,
jovens e adultos. O profissional de educação física é alguém
habilitado para cuidar do corpo humano, valorizar a cultura, a
recreação, o esporte e, principalmente, despertar sonhos e estimular
conquistas.

Quero cumprimentar também o ex-assessor do Deputado João
Leite, o Heleno, ex-craque do Clube Atlético Mineiro, aqui nos
honrando com sua presença. Faço essa referência porque, como
Presidente da Frente Parlamentar do Esporte, tenho não só o
assessoramento da Deputada Gláucia, que hoje preside esta sessão,
mas também a de um grande homem, político e pai que é o Deputado
João Leite, que não pôde estar presente aqui nesta noite. Mas está
aqui uma pessoa que representa muito tudo aquilo que aconteceu em
parte do mandato do Deputado João Leite e que vem acontecendo na
Frente Parlamentar do Esporte, que é o ex-meio-campista do Atlético,
nosso amigo Heleno.

Às vezes, como Deputado, a gente, na Frente Parlamentar do
Esporte, tem uma missão muito importante, que é buscar as
informações, principalmente na área do esporte, projetos
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estruturadores, como, por exemplo, no PPAG.
Não somente eu, mas o Deputado João Leite, a Deputada Gláucia e

outros Deputados sempre batalhamos em prol do esporte. Sabemos
que é difícil, já houve avanços, já subimos alguns degraus
importantes, mas temos que lutar muito mais.

Faço referência ao Heleno, que foi não somente meio-de-campo do
Atlético, mas preparava, quando era assessor do Deputado João
Leite, todo esse plano de trabalho para nós. Às vezes o Deputado
aparece, mas, para isso, alguém nos gabinetes tem de fazer o
trabalho de, principalmente, planejamento e busca de informações.
Quero, pois, fazer uma homenagem ao Heleno, pela sua competência,
como ex-Secretário de Esporte. É conhecedor profundo do esporte e
um dos grandes idealizadores da Frente Parlamentar do Esporte. Fiz
uma pausa, Heleno, não apenas para distinguir a sua presença entre
tantos convidados que nos honram muito, mas também para
homenagear a sua pessoa, pelo seu trabalho sério e competente,
sempre lutando para que a Frente Parlamentar do Esporte tenha
realmente uma presença cada vez mais marcante. Devemos isso ao
seu trabalho.

Sou o Presidente dessa Frente, mas, de fato, quem deveria ser é o
Deputado João Leite. Mas, com sua humildade e simplicidade, ele me
disse: “Não, Ivair, você é que será o Presidente”. Na verdade, sou o
Presidente de honra, porque o Presidente de fato e de direito é o
Deputado João Leite, por sua experiência e sua competência. Com
sua humildade, abriu mão de tudo isso e me colocou na Presidência.
São fatos que acontecem na nossa vida, e passamos a admirar a
cada dia as pessoas por seus gestos e suas atitudes.

Quantos de nossos atletas já tiveram, em algum momento de sua
trajetória, ajuda de um professor de Educação Física! Foi lá na escola
que o educador viu o desabrochar de um potencial, incentivou um
talento, e a comunidade testemunhou o nascimento de um vencedor.
É importante citar o lado social da profissão. Alguns jovens que são
acolhidos e incentivados na escola e se interessam pelas aulas de
Educação Física provavelmente poderiam ser cooptados ou aliciados
para atividades que nada têm de saudável, como a delinqüência, da
forma como temos visto, principalmente nos aglomerados. Temos
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perdido uma guerra, principalmente para o tráfico de drogas. Vimos
jovens que, não tendo a oportunidade de ocupar seu espaço, deixam-
se levar pela delinqüência, e às vezes a culpa não é sua, mas da falta
de projetos estruturadores, da falta de ocupação. Poderíamos estar
numa condição melhor do que a que vivemos neste momento.

Repito, é importante ressaltar o lado social da profissão. Além da
missão social, a profissão vivencia um bom momento. O apelo ao
culto do corpo perfeito abre um leque de opções de atuação para
quem é formado em Educação Física. Diante da busca vaidosa, por
homens e mulheres, de formas exuberantes, a responsabilidade
aumenta. Daí a importância de se disseminar o pensamento que o
profissional de educação física deve ser presença imprescindível nas
academias. Ele é o profissional preparado para agir com seriedade,
ética e respeito à saúde e aos limites do corpo.

Gostaria de abrir um parêntese. Estudei em uma escola estadual na
nossa querida Betim, onde nasci e onde tive a oportunidade de ser
Prefeito. Em 1967, quando fazia lá o curso médio, tínhamos
simplesmente uma quadra. Não havia vestiários, mas tínhamos
professor de Educação Física. Não havia um local para tomarmos
banho e, mesmo suados, tínhamos de assistir às aulas posteriores à
Educação Física. Tínhamos aula de Música, Francês e Inglês.
Relembro isso apenas para mostrar que, ao longo dos anos, houve
um retrocesso, principalmente em relação à Educação Física, que é
uma preparação para a saúde. Todos sabem o quanto é importante a
Educação Física. Hoje temos boas quadras cobertas, algumas
escolas possuem até piscinas. Penso que deveria haver nas escolas -
uma condição natural - a existência de uma área mínima de 5.000m,
como é exigido, uma piscina e uma quadra coberta. Assim teríamos
outras condições de melhorar a aptidão dos jovens com a iniciação à
Educação Física, a fim de que cuidem bem da saúde. Com isso, o
governo, posteriormente, deixará de gastar muito dinheiro com as
doenças que aparecem naturalmente em quem não pratica esportes.

O contexto é amplo. Hoje, temos especialistas em atividades físicas
nas suas mais diversas manifestações: ginásticas, exercícios, jogos,
lutas, capoeira, artes marciais, danças, musculação, lazer, recreação,
reabilitação e ergonomia. É sempre bom lembrar isso. O propósito é
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favorecer o desenvolvimento da educação e da saúde, visando ao
bem-estar, à qualidade de vida, à consciência da prevenção de
doenças, de acidentes, contribuindo, ainda, para a autonomia, a auto-
estima, o espírito de cooperação, de solidariedade, de integração da
cidadania e das relações sociais.

O profissional de Educação Física merece todo o nosso
reconhecimento. A regulamentação da profissão foi um passo muito
importante. Infelizmente, o nosso país não obteve o desempenho
esperado nos Jogos Olímpicos de Pequim, mas temos certeza de que,
com a atuação firme desses profissionais, com a presença deles em
nossas escolas, poderemos no futuro colher bons resultados. É um
trabalho árduo, mas, sem dúvida, gratificante. Com a atuação
incansável e entusiasmada desses professores, futuramente
poderemos ver nossos jovens brilhando em competições esportivas,
realizando sonhos e dando alegria a suas famílias e ao nosso país.

Felizmente, por meio da luta da Frente Parlamentar do Esporte,
conseguimos sensibilizar a Secretaria de Estado de Esportes. Aliás,
aproveito a oportunidade para parabenizar o Secretário Gustavo
Corrêa pela decisão de levar novamente Minas a participar das
Olimpíadas Escolares em Poços de Caldas. Falo isso, porque Minas
não ia participar. A Frente Parlamentar, por meio deste Deputado e
dos Deputados João Leite, Gláucia Brandão, Carlin Moura, bem como
por intermédio dos demais parlamentares desta Casa, fez um
pronunciamento com o objetivo único e exclusivo de sensibilizar as
autoridades do nosso Estado, a fim de mostrar-lhes que estava em
jogo o sonho daqueles que participaram, dessas olímpiadas em Patos
de Minas, na esperança de obterem uma Bolsa-Atleta, destinada aos
melhores classificados nos esportes individuais e também nos jogos
coletivos. Os atletas são observados e, ao final, se preenchem os
requisitos, são escolhidos e premiados. Parabéns ao governo do
Estado, ao Secretário Gustavo Corrêa e a todos que tiveram a
sensibilidade de rever a questão e incluir Minas Gerais nesse
importante evento.

Aproveito o momento, que é de homenagens, de reconhecimento ao
profissional de Educação Física - aliás estamos aqui para fazer uso da
palavra e parabenizar a categoria -, para deixar registrado que recebi
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uma notícia hoje e fiquei muito triste. A Universidade Federal acabou
com a pista de atletismo no CEU, na Pampulha.

Isso é muito sério, muito grave, principalmente num país que se
propõe a sediar uma olimpíada, que é como a Copa do Mundo: é
preciso preparar o País com estádios à altura e com uma rede
hoteleira em condições adequadas para receber os atletas. Hoje
temos, precariamente, uma pista de atletismo no Prado, que não
atende às exigências de grandes competições. Até que me provem o
contrário, acho que foi um equívoco desativar uma pista de atletismo.
Como Presidente da Frente Parlamentar do Esporte, não gostaríamos
de falar sobre isso nesta solenidade, mas aproveitamos a presença de
todos para dizer que a Frente não se calará. Levantaremos todos os
problemas que envolveram a extinção dessa pista de atletismo e, se
realmente não houver uma fundamentação consistente, brigaremos
por isso. Temos de construir várias pistas de atletismo. Se não
buscamos talentos, é porque talvez ainda não tenhamos número
suficiente de professores de educação física. Só agora a profissão foi
reconhecida. O interior do Estado precisa buscar essa oportunidade. É
realmente necessário que o Estado ofereça essas condições, caso
contrário, quando formos disputar olimpíada, cometeremos o mesmo
equívoco que o País cometeu agora. Se formos comparar as
medalhas recebidas, tivemos atleta que teve participação muito maior
que os de um país como o Brasil, que foi com tantos representantes.

Faço essa observação porque esse é um dever da Frente
Parlamentar do Esporte, mas o objetivo desta reunião é parabenizar
os profissionais de educação física.

Quero deixar a minha homenagem ao mineiro Sylvio José Raso,
nascido em Barbacena, médico, profissional de educação física e
exemplo de pioneirismo. Que a obstinação de Sylvio José Raso nos
contagie e faça crescer em nós a consciência de que vale a pena
zelar pelo nosso patrimônio: a saúde. Muito obrigado.

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

institucional do Conselho Regional de Educação Física.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placas
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O locutor - Neste momento, a Deputada Gláucia Brandão,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, entregará à Sra. Sônia Maria Guimarães Silva
Raso, filha do homenageado, uma placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: “Ao Dr. Sylvio José Raso (“in
memoriam”), o reconhecimento da sociedade mineira pela relevante
contribuição prestada à educação física e ao esporte de Minas Gerais
ao longo de sua vida e, em especial, pelo brilhantismo no exercício da
profissão. Pioneiro, esse grande homem promoveu o avanço científico
em sua área de conhecimento, deixando um exemplo ímpar de
compromisso, dedicação e idealismo. A homenagem da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais a Sylvio Raso, um dos maiores nomes da
elite de pensadores da educação física no País”.

A Sra. Presidente - Convido o Deputado Ivair Nogueira a me
acompanhar nesta homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Ato contínuo, convidamos a comparecer ao local indicado

pelo cerimonial o Sr. Cláudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho
Regional de Educação Física. A placa contém os seguintes dizeres:
“Dedicado a atuar para que todos adotem um estilo de vida
fisicamente ativo e saudável, o profissional de educação física realiza
um trabalho fundamental na sociedade, fomentando atividades físicas,
recreativas e esportivas que promovem a saúde e a qualidade de vida
dos indivíduos. A homenagem do Parlamento mineiro a esse valoroso
profissional, de tão grande importância para a formação de atletas e
cidadãos e que contribui para garantir que todos tenham acesso ao
direito constitucionalmente assegurado ao esporte e ao lazer”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Prof. Fernando Campos Furtado

Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, representando o Presidente
da Assembléia Legislativa; Sra. Sônia, filha de Sylvio Raso,
representando a família; Prof. Cláudio Boschi, Presidente do Conselho
Regional de Educação Física; Exmo. Sr. Rogério Romero, Secretário
Adjunto da Secretaria de Esporte e da Juventude; Exmo. Sr.
Presidente da Frente Parlamentar de Esportes, co-autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; demais familiares
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de Sylvio Raso, professoras e professores de Educação Física,
minhas senhoras e meus senhores.

Em nome de D. Lili, viúva de Sylvio Raso e dos demais familiares,
agradeço esta homenagem. Congratulo-me com a Deputada Gláucia
Brandão e com a Frente Parlamentar de Esportes por esta justa
homenagem ao meu grande amigo Sylvio José Raso. Homenagem
justa porque Sylvio foi um cidadão justo. Em nossa convivência e
amizade de mais de 50 anos, nunca o vi encolerizado, irritado ou de
mau-humor.

No Rio, embora civil, matriculou-se na Escola de Educação Física do
Exército, onde se licenciou em Educação Física. Também ingressou
na faculdade de Medicina que, na época, ficava na Praia Vermelha,
mas teve de trancar a matrícula, porque sua família mudou-se para
Belo Horizonte.

Sylvio não pôde concluir o curso de Medicina. Só conseguiu terminá-
lo muitos anos depois, em 1957, em Belo Horizonte. No ano passado,
em 2007, a turma do Sylvio comemorou 50 anos de formatura, e ele
esteve presente.

Na Presidência da Diretoria de Esportes de Minas Gerais, formou
uma equipe de professores de Educação Física que promoveu
atividades esportivas e recreativas em todo o Estado. Foi criador das
ruas de recreio. Belo Horizonte pode orgulhar-se de ter sido a cidade
pioneira, no Brasil, em atividades recreativas realizadas na rua. Tenho
guardados comigo, até hoje, artigos de jornais do Rio de Janeiro e de
São Paulo que atestam o nosso pioneirismo.

Ele instituiu em nossa Capital as jornadas internacionais de
educação física, trazendo, entre outros, professores de Educação
Física renomados, como Johnson, da Alemanha, Listello, da França, e
Gerard Schimidt, da Áustria, que muito contribuíram para a
atualização e o aperfeiçoamento da educação física em nosso Estado.
Ajudou os clubes da Capital e das praças de esporte do interior não só
com obras, mas também administrativa e tecnicamente. Colaborou
efetivamente com promoções esportivas colegiais, como a Taça da
Amizade, em todos os anos em que ela foi realizada; prestou auxílio
às federações especializadas em várias promoções, como os
campeonatos mundiais de basquete e voleibol realizados em Belo
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Horizonte no ano de 1963.
Sou licenciado em Educação Física no Rio de Janeiro, pela Escola

Nacional de Educação Física e Desportos, na época pertencente à
Universidade do Brasil. Vindo para Belo Horizonte, com apenas 3
meses de formado, Sylvio me honrou com um convite para ser seu
assistente na Escola de Educação Física de Minas Gerais, na cadeira
de Educação Física Geral Masculina. Por isso e pelo muito que
aprendi com ele, durante os 12 anos em que fui seu assistente,
sempre o considerei meu pai profissional. Sylvio sempre pautou sua
conduta pelos princípios da ética e da honestidade, tanto como
médico como professor de Educação Física. Foi um exemplo de vida.

Palavras do Sr. Cláudio Augusto Boschi
Quero cumprimentar a prezada Exma. Deputada Gláucia Brandão -

e me permita a quebra de protocolo -, minha colega de ginásio e de
Escola de Educação Física da UFMG e digna representante da
profissão junto a esta Casa Legislativa, neste ato representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Casa; a Sônia Raso,
filha do Prof. Sylvio José Raso, de quem fui aluno em 1972 e em
1973, na Escola de Educação Física da UFMG, fato do qual muito me
orgulho; e o meu prezado amigo Rogério Romero, Secretário Adjunto
da Secretaria de Esportes e da Juventude, representando neste ato o
Secretário Deputado Gustavo Correa. Já brinquei com você
reservadamente e o parabenizei, primeiro pela ousadia e, segundo,
pelo acerto da entrevista dada ao jornal “O Estado de São Paulo”,
quando disse que quem tinha maior chance de medalha na natação
brasileira era o Cielo. Ele não só teve a maior chance, como ganhou a
medalha de ouro. Quero também cumprimentar o meu Prof. Fernando
Campos Furtado, do curso superior de Educação Física, e o Deputado
Ivair Nogueira, Presidente da Frente Parlamentar do Esporte, co-autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem, que demonstra
ao País que homenagens são feitas a quem merece. Gostaria de, em
nome do Conselho Federal de Educação Física, na pessoa de seu
Presidente, Conselheiro Federal Jorge Steinhilber, e, em nome do
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais,
agradecer à Frente Parlamentar dos Esportes, ao Deputado Ivair
Nogueira e à Deputada Gláucia Brandão a realização desta
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homenagem. Não poderia deixar de saudar a Deputada Gláucia
Brandão, pois ela é a representatividade política junto à Casa
parlamentar do Estado. Gostaria, ainda, de cumprimentar, reiterando
os cumprimentos feitos pelo Deputado Ivair Nogueira, o profissional de
educação física Heleno, que também terá, se Deus quiser, essa
mesma representatividade. Permito-me cumprimentar uma pessoa
que teve para comigo uma atitude que só os amigos ou aqueles que
falam com emoção têm. Estou agradecendo ao Afonso Celso Raso as
palavras carinhosas que me dirigiu. Não pude estar presente ao
evento, mas soube que ele disse a meu respeito palavras inspiradas
mais pelo seu coração do que pela realidade. Já lhe telefonei falando
disso, mas gostaria de, publicamente, agradecer-lhe o carinho que
teve comigo e que foi muito maior com meu pai. Nunca vou esquecer
a amizade que meu pai tinha por você. Espero poder mantê-la no
mesmo patamar. Gostaria de cumprimentar os familiares do Sylvio -
não do Dr. Sylvio nem do Prof. Sylvio Raso - na pessoa da D. Lili.
Perguntei à Sônia qual era a forma carinhosa como o Dr. Sylvio falava
de D. Lili, e ela me disse. A senhora pode ter a certeza de que hoje
ele não vai fazer uma estrela, porque é a estrela que está fazendo
com que sigamos o que nos ensinou, que se exprimia numa frase
interessante: “Se você não sabe a que veio, não faça o que não sabe”.
E é exatamente isso que temos procurado fazer ao longo dessa
carreira ou ao longo dessa atividade profissional, tanto os profissionais
quanto os professores de Educação Física. Temos procurado seguir
aquele que buscou essas informações. Coincidentemente, um dos
primeiros locais a divulgar essas informações foi à terra natal do
Presidente do Conselho Federal de Educação Física, já que o Prof.
Jorge é tcheco de nascimento, naturalizado brasileiro.

Ao cumprimentar os profissionais de educação física, não poderia
nominá-los, porque neste Plenário há três professores que,
juntamente com o Prof. Fernando, foram responsáveis por eu, em
janeiro de 1972, ingressar na Escola de Educação Física da UFMG,
por ver o exemplo deles como professores. Para não cometer
injustiças, gostaria de cumprimentar os profissionais de educação
física na pessoa dos Conselheiros Regionais Arnaldo de Oliveira
Souza Filho, Pedro Américo Souza Sobrinho, bem como o futuro
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Conselheiro Federal de Educação Física, Emerson Silano Garcia. De
forma geral, cumprimento o público aqui presente. Primeiramente,
Deputada Gláucia, você vai me permitir esse tratamento, já que
estamos falando de um profissional de educação física, e você o é.
Não fique preocupada, porque não vou revelar a data em que você se
formou. Já disse que somos contemporâneos.

Para a profissão de educação física, é de uma importância muito
grande esta solenidade. No ano passado, a Frente Parlamentar dos
Esportes nos aquinhoou com essa possibilidade. Neste ano, ela se
reveste de uma importância muito grande para Minas Gerais. Está
fazendo dez anos da regulamentação profissional, que só foi possível
porque um mineiro, Líder do Governo no Congresso Nacional e
atualmente Governador de Minas Gerais, levou o projeto de lei ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Este o sancionou, e o projeto
foi transformado, no dia 31 de agosto, na Lei nº 9.696, que dispõe
sobre a regulamentação da profissão de educação física. Esse projeto
foi publicado no dia 1º de setembro.

Esta Casa, em 20/1/2004, de maneira muito arrojada e inédita,
encaminhou ao Governador do Estado o então Projeto de Lei nº 373,
que foi sancionado e transformado na Lei nº 15.030, que dispõe sobre
a regulação da educação física na educação básica no Estado. Hoje,
graças a Deus, alguns Estados - usando a linguagem exata -
copiaram esse projeto oriundo desta egrégia Assembléia Legislativa e
já têm essa legislação em vigor.

O Conselho Federal de Educação Física, na próxima sexta-feira,
fará sua reunião plenária solene alusiva aos 10 anos da
regulamentação profissional. Há um ponto já definido dessa reunião: a
informação e apresentação desta homenagem da Assembléia
Legislativa. Três Casas parlamentares no Brasil prestaram
homenagens ao Dia do Profissional de Educação Física: o Senado
Federal, hoje pela manhã; a Câmara dos Deputados, pela tarde; e a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Isso mostra a
vanguarda e o respeito, aqui muito enaltecido, que Minas Gerais tem
por aqueles que atuam em prol da sociedade.

Se Deus quiser, o profissional e o professor de Educação Física
continuarão a fazer esse trabalho que pessoas como Sylvio Raso
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deixaram como dogma e linha de atuação profissional. Mais
importante do que a comemoração dos 10 anos da regulamentação
profissional, do que a comemoração pelo Dia do Profissional de
Educação Física, é nessa solenidade poder-se homenagear Sylvio
José Raso.

Falar do Dr. Sylvio é simplesmente falar da educação física. Aliás,
estas não são palavras minhas, foram ditas, com muita clareza, pelo
Presidente da Federacion Internacionale d’Education Physique - Fiep -
, Prof. Manoel José Gomes Tubino, num pronunciamento feito quando
Dr. Sylvio recebeu uma homenagem da Fiep em Foz do Iguaçu. Para
variar, ele criou um problema para D. Lili ao fazer uma estripulia, uma
estrela, sem que ela permitisse e, depois, disse que os culpados eram
eu e o Tubino. Essas palavras do que representa Sylvio Raso foram
ditas pelo Presidente da instituição mais antiga e de maior perenidade
da educação física no mundo: a Fiep. Aliás, o Dr. Sylvio é o único
membro do Hemisfério Sul que recebeu uma medalha de ouro da
Fiep, entregue pelo Rei da Suécia. Somente três pessoas tiveram, ao
longo de quase 90 anos, essa distinção, e um deles foi o Dr. Sylvio
Raso. Poucos de nós sabemos disso, mas essa referência nos mostra
claramente o que foi Sylvio Raso.

Nesse aspecto, esta homenagem se reveste exatamente dessa
transcendência e importância. Quando falamos que ele se tornou uma
estrela a nos guiar, foi exatamente pela sua lição e de inúmeros outros
professores e profissionais de educação física. Tomara que possamos
deixar a outras gerações, alunos que se formam e formarão no curso
superior de Educação Física, esse mesmo manancial, essa mesma
retidão, seriedade e competência científica que eles nos ensinaram.
Imaginamos que o então curso de Educação Física da Faculdade
Católica de Minas Gerais, hoje Escola de Educação Física da UFMG,
foi implantado, era uma das 20 primeiras do País. Transcorridos 56
anos, Minas Gerais tem hoje 110 cursos superiores de Educação
Física, e o Brasil possui 650. O trabalho feito é o trabalho que eles
implantaram.

Mais do que isso, a semente que foi plantada por ele fez com que
hoje pudéssemos ter registrados no Conselho Federal e nos
Conselhos Regionais de Educação Física perto de 210 mil
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profissionais. Isso se deve exatamente à semente que alguns
presentes plantaram e que o Sylvio Raso nos deixou.

Nesse aspecto, agradecemos, mais uma vez, à Assembléia
Legislativa, na pessoa da Deputada Gláucia Brandão, a quem peço
que leve ao Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, o profundo
reconhecimento da nossa área.

Agradecemos a presença do Secretário Rogério Romero e pedimos
que leve ao Deputado e Secretário Gustavo Corrêa e ao Governador
Aécio Neves a eterna gratidão da nossa área.

Agradecemos ao Deputado Ivair Nogueira, Presidente da Frente
Parlamentar do Esporte, pedindo licença para prestar também uma
pequena homenagem ao Sylvio Raso, entregando-lhe a Cédula de
Identidade Profissional com o Registro nº 34, a única em sua
homenagem, emitida no Dia do Profissional da Educação Física pelo
Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais, com a data
de validade “ad aeternum”. Gostaria de entregá-la à Sônia, para que
possa guardar o mínimo do carinho que o Conselho Regional de
Educação Física e o Conselho Federal de Educação Física podem dar
àquele profissional que não tinha nenhuma obrigação legal e factual
de participar, mas fez questão de sair da sua casa e ir ao Conselho e
exigir o seu registro, porque, já que tinha participado da implantação
da educação física, teria de, por obrigação pessoal, estar registrado
no Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região.

Foi-lhe entregue a cédula oficial por ocasião do congresso
internacional de educação física em Foz do Iguaçu. Gostaríamos de
registrar o novo modelo da Cédula de Identidade Profissional, emitida
no dia 1º/9/2008, com a validade “ad aeternum”. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação

artística de dança e de ginástica, em parceria com o Grupo Aerodance
Brasil e Personativa Consultoria e Treinamento Esportivo.

- Procede-se à apresentação artística.
O Sr. Fabrício Gontijo de Sá - Boa noite, pessoal da Assembléia

Legislativa, sou Fabrício Gontijo de Sá, professor de Educação Física.
Essa manifestação que acabamos de assistir é uma das
manifestações da educação física. Foi uma maneira singela de
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homenagear o Prof. Sylvio.
Em agosto do ano passado tive a felicidade de conhecê-lo. Um belo

dia, eu estava fazendo uma captação de clientes em uma das
academias em que trabalho, aqui no Bairro Gutierrez, quando vi um
senhor muito elegante, vestido com um sobretudo branco, entrando
pela academia. Falei-lhe: “Boa tarde, senhor, deseja praticar alguma
atividade física? Deseja ver o nosso “portfolio” de serviços?
Respondeu-me que não, que era também profissional de educação
física como eu. Falou que estava ali para trocar uma prosa e bater um
papo rápido. E que a sua clínica era ali em frente. E que teria o maior
prazer de receber-me lá para trocar idéia. Aceitei o convite.

A partir daí, começou uma amizade que durou de agosto do ano
passado até a partida dele. Não combinou comigo que partiria tão
rápido. Infelizmente, digo que eu conheci esse homem, e apesar do
pouco tempo que com ele convivi, descobri que era espetacular. Ele
me ensinou muitas coisas. Ele fez um “upgrade” no meu ânimo para
projetos que o dia-a-dia vai minando. Disse: “Que é isso, ‘cara’! Vai
em frente! É isso mesmo! Você sabe de exercício físico, programar e
treinar. Continue!”.

Apesar de ter durado pouco tempo a nossa amizade, foi uma graça
de Deus ter conhecido esse senhor elegante que apareceu na
recepção da academia em que trabalho. Discutimos muito sobre
assuntos técnicos e projetos que pretendia implantar. Ele extravasava
ótimas idéias, humanidade, bondade, receptividade, conhecimento
que um dia espero ainda alcançar. Tenho muito orgulho e felicidade
de ter conhecido o Prof. Dr. Sylvio José Raso.

Algumas vezes escutei palestras do Prof. Cláudio Boschi sobre
ética. No início ele lutou muito na Universidade Federal, sugerindo até
a criação do Conselho Federal de Educação Física. Tenho pouca
história, mas fico feliz por ter conhecido o Prof. Sylvio Raso, que era
um homem espetacular. Não o conheci tanto como alguns dos
senhores, mas agradeço a Deus a oportunidade de, por pouco tempo,
conviver com um homem como esse. É esta a nossa homenagem.

O Sr. Wellington Mayrink Dias - Boa noite, senhoras e senhores,
Deputados e Deputadas, sou o Prof. Wellington, Diretor do Grupo
Aerodance Brasil. Serei breve. Não conheci o Prof. Sylvio, mas ouvi
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falar muito a seu respeito. Em nome do Prof. Fabrício, da Personativa,
e das meninas Daiane e Cris, através dessa apresentação de dança,
que é uma das vertentes da educação física, além de ser uma das
maiores manifestações do povo brasileiro, agradecemos a
oportunidade, homenageamos o Prof. Sylvio José Raso e
parabenizamos a Deputada Gláucia Brandão pela iniciativa, assim
como a Assembléia Legislativa de Minas Gerais pela justa
homenagem ao professor e aos profissionais de educação física.
Parabenizo todos nós, professores de Educação Física, pelo nosso
dia. Obrigado.

Palavras da Sra. Presidente
Boa-noite a todos. É com muita alegria que estou nesta noite

representando o nosso querido Presidente desta Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, que por motivos justificáveis não pôde estar aqui
conosco. Fico feliz também por rever amigos, meus professores, meus
colegas. Cumprimento a Sônia Silva Raso, filha do homenageado, que
também foi meu professor. Na sua pessoa, cumprimento todos os
familiares aqui presentes, o meu querido amigo e Secretário Adjunto
da Secretaria de Esportes e da Juventude, Rogério Romero, a quem
agradecemos. Leve o nosso abraço ao Secretário Gustavo.
Cumprimento também o meu amigo Cláudio Boschi, Presidente do
Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais, também
Conselheiro Federal. Ele é um profissional de educação física que tem
escrito uma história nessa área. Nesta noite, ele representa o
Presidente do Confef, Jorge Steinhilber. Cumprimento ainda o meu
querido Prof. Fernandão, em cuja pessoa cumprimento todos os meus
professores e as minhas professoras aqui presentes, além das minhas
colegas e de todos os profissionais de educação física. Gostaria de
nominar um a um e agradecer a presença. Vocês não sabem como é
importante tê-los aqui nesta Casa, que é do povo, que é de vocês. Por
último, quero cumprimentar todos os Deputados aqui presentes, o
Heleno, aqui representando um profissional de educação física, o
Deputado João Leite, a quem mandamos um abraço, o meu querido
amigo e companheiro Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem. É um parlamentar atuante, que
tem defendido, como vocês testemunharam, o esporte e a atividade
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física. Estou emocionada por receber tantas pessoas amigas e por ter
a família do Sylvio esta noite conosco.

Neste 1º de setembro comemoramos o Dia do Profissional de
Educação Física, o nosso dia. Sua atuação é de importância
fundamental na vida de todos nós e merece com toda justiça esta
homenagem da Assembléia Legislativa. Seu trabalho não só é
decisivo para a formação integral das crianças e dos jovens como vem
se tornando imprescindível para a manutenção da saúde da
população adulta. É um desafio para os profissionais da área construir
estratégias que auxiliem o poder público e a sociedade civil a
transformar os hábitos sedentários de 70% da população brasileira,
que pratica pouca ou quase nenhuma atividade física regular, quando
sabemos que o sedentarismo provoca entre nós 50% do risco de
morte por infarto e 37% das mortes por câncer.

A sociedade atual, com um grande número de crianças, adultos e
idosos obesos, com alimentação imprópria, necessita da intervenção
de profissionais preparados para que a população tenha uma
significativa melhora em sua qualidade de vida. A prática regular de
atividade física, aliada a uma alimentação saudável, ao lazer, a um
convívio social salutar, são importantes ingredientes para se viver bem
e com saúde no mundo moderno. As pessoas procuram os
profissionais de educação física por várias razões, entre as quais
destacamos a qualidade de vida, saúde, estética, atividade esportiva,
condicionamento físico e mesmo a superação de limites individuais,
razões que, em síntese, promovem o bem-estar e a felicidade das
pessoas.

Neste reconhecimento a todos os profissionais da área em nosso
Estado, também reverenciamos a memória do Prof. Sylvio José Raso,
pioneiro entre nós e referência nacional no avanço científico da
educação física. Falecido no último mês de março, o Prof. Sylvio
Raso, mineiro de Barbacena, foi parte da elite de pensadores da
educação física, como integrante ativo da Federação Internacional de
Educação Física. Formado na Escola Superior de Educação Física do
Exército e também na Faculdade de Medicina da UFMG, dirigiu a
Escola de Educação Física quando ainda era ligada à Universidade
Católica. Após a incorporação da escola pela UFMG, o Prof. Sylvio
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integrou o seu corpo docente, tendo ali criado, como disseram o
Boschi e o Fernando, o laboratório de fisiologia do exercício. Realizou
os primeiros testes ergométricos no Brasil, sendo também pioneiro na
divulgação dos exercícios aeróbicos e grande responsável pela
divulgação do voleibol no País. Assumiu a recuperação física do
inesquecível Tostão, para que nosso jogador participasse, com todo
destaque, da seleção tricampeã do mundo em 1970. Seu legado como
educador e médico tem, portanto, o mesmo relevo que suas
pesquisas ligadas aos esportes.

São também motivo de nossa homenagem nesta data os 10 anos do
Conselho Regional de Educação Física. Desde então, o Confef vem
orientando os profissionais mineiros e trabalhando pela defesa de
seus direitos nas suas diversas áreas de atuação. No intuito de
preservar e melhorar a saúde social, desenvolve programa de
orientação e fiscalização para que os profissionais de educação física
sejam cada vez mais capacitados e conscientes. Esse profissional
qualificado, apoiado pelos diversos Conselhos Regionais de Educação
Física espalhados por todo o País, vem sendo um dos mais ativos
promotores da saúde pública, além de contribuir com a formação de
cidadãos mais aptos à sociabilidade, à solidariedade e ao respeito ao
outro. Portanto, homenagear o profissional de educação física é
reconhecer não só a enorme necessidade de seu ofício para o
presente e o futuro do País como agradecer pelo que tem feito na
prevenção e no controle das doenças, sobretudo na promoção da
saúde e da qualidade de vida de todos. Parabenizamos o Confef,
representado pelo seu Presidente Jorge Steinhilber, e o Cref,
representado pelo seu Presidente, Cláudio Boschi, pelo valoroso
trabalho desenvolvido em prol dos profissionais de educação física.

Nosso agradecimento especial à família do nosso querido e saudoso
Prof. Sylvio, D. Lili, D. Leonor, à Sônia, ao Prof. Pedro Raso, aos
demais familiares e a toda comunidade de educação física aqui
presente. Que Deus nos abençoe, dando-nos sabedoria e força para
continuarmos a nossa jornada. Que Deus nos abençoe sempre.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidência manifesta a todos agradecimentos

pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra
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a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 2, 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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Lafayette de Andrada (substituindo este ao
Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BPS) e Padre
João (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas
datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Alberto Betão
Pereira Justino, Presidente da Câmara Municipal de Mauá (SP)
(10/7/2008); Carlos Expedito Marques, Presidente Voluntário da Apae
de Divinópolis (26/7/2008); e Luís Felipe Cavallieri, da Associação de
Protetores dos Pobres de Crucilândia (5/8/2008). O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as
quais foram designados os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.460/2007 e 2.569/2008 (Deputado Walter Tosta); 2.420, 2.460,
2.487, 2.498, 2.500, 2.581 e 2.601/2008 (Deputado Domingos Sávio);
959/2007, 2.461, 2.465, 2.466, 2.504, 2.506 a 2.508, 2.514, 2.518,
2.532, 2.537, 2.540, 2.545, 2.552 e 2.565/2008 (Deputada Elisa
Costa); 2.442, 2.443, 2.446, 2.459, 2.523, 2.526, 2.527, 2.530 e
2.548/2008 (Deputado Antônio Carlos Arantes). Registra-se, neste
momento, a presença do Deputado Antônio Carlos Arantes e da
Deputada Rosângela Reis, que assume a Presidência. Passa-se à 2ª
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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 959/2007, 2.398, 2.461, 2.465,
2.466, 2.504, 2.506 a 2.508, 2.514, 2.532 e 2.540/2008 (relatora:
Deputada Elisa Costa); 1.460/2007, 2.411 e 2.413/2008 (relator:
Deputado Walter Tosta); 2.420, 2.460, 2.487, 2.498 e 2.500/2008
(relator: Deputado Domingos Sávio); 2.443/2008, 2.446/2008 com a
Emenda nº 1, 2.459, 2.523, 2.527 e 2.530/2008 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.761 e 2.762/2008. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos 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, 2.367, 2.370, 2.372, 2.387 a 2.389, 2.408, 2.412 e 2.419/2008.
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 Antônio Carlos Arantes em que solicita sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.442 e 2.526/2008; e da
Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater a
criação de programas de inclusão de menores infratores no mercado
de trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Ana Maria Resende - João Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Luiz Tadeu Leite e Hely Tarqüínio (substituindo
este ao Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do PV),
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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 o Projeto de
Lei nº 1.939/2007 e comunica o recebimento de correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofício do Sr. Murilo Andrade de Oliveira, superintendente
de Articulação Institucional e Gestão de Vagas da Subsecretaria de
Administração Prisional (19/8/2008). O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, em turno único, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.636/2008
(Deputado Délio Malheiros). A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Marcos Siqueira de Moraes, empreendedor
público, representando Genílson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de
Administração Prisional; Maj. Welton José da Silva Baião,
representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Chefe do Estado-
Maior da PMMG; Mário José Correia Santos, Delegado e coordenador
do Núcleo de Gestão Prisional, representando o Sr. Gustavo Botelho
Neto, Superintendente-Geral de Polícia Civil; Joaquim José Miranda
Júnior, Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal do Júri e da
Auditoria Militar - CAOCrim; Marcos Afonso de Souza e Celso
Magalhães, respectivamente Presidente e Diretor do Conselho de
Criminologia e Política Criminal; Marcelo Hildebrand, representando o
Sr. Francisco Carneiro, Diretor Comercial da Empresa Insielsat, 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. Registra-se a presença do
Deputado Délio Malheiros. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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2.804, 2.805 e 2.806/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada
manifestação de aplauso ao Sr. André Luiz Lima, escrivão de polícia,
que baleou um assaltante e dominou o outro durante assalto em
viagem de ônibus de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, para
Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público
presente, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Inácio Franco e Dalmo
Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 116/2007, no 1º turno (Deputado Ademir Lucas),
2.484/2008, no 1º turno (Deputado Domingos Sávio), e 2.629/2008,
em turno único (Deputado Elmiro Nascimento). 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 2.629/2008
(relator: Deputado Elmiro Nascimento), que recebeu parecer por sua
aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Ademir Lucas -

Domingos Sávio.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008
Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho e
Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica que estão abertos os prazos para o
recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.641/2008 até o dia
27/8/2008, e 2.675/2008 até o dia 8/9/2008. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.242/2008
(Deputado Antônio Júlio); 2.432 e 2.616/2008 (Deputado Zé Maia);
2.588/2008 (Deputado Sebastião Helvécio); 1.764/2007 e 2.615/2008
(Deputado Agostinho Patrús Filho). 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
2.453/2008 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Jayro
Lessa); e 2.454/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.764/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); 2.432 e
2.616/2008 (relator: Deputado Zé Maia); 2.588/2008 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição); e
2.615/2008 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). Os pareceres
sobre os Projetos de Lei nºs 2.122, 2.123 e 2.164/2008, no 1º turno,
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deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental pelos respectivos relatores, Deputados Agostinho Patrús
Filho e Zé Maia. Os Projetos de Lei nºs 2.242 e 2.352/2008 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio
Júlio, aprovado pela 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, 3 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 27/8/2008
Às 14h41min, 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: Projeto de Resolução n° 2.598/2008 e
Projetos de Lei n° 342, 429, 959, 1.460/2007, 2.398 , 2.413, 2.420 e
2.443/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.411, 2.446, 2.459, 2.460,
2.498, 2.500, 2.504, 2.507, 2.508, 2.514 e 2.523/2008 (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 do Projeto de Resolução nº 2.598/2008 e dos Projetos
de Lei nºs 342 e 429/2007 (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
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Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 959, 1.460/2007, 2.398, 2.411,
2.413, 2.420 e 2.443/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.446,
2.459, 2.460, 2.498, 2.500, 2.507, 2.523, 2.504, 2.508 e 2.514/2008
(relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira

- Fábio Avelar.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI Nº 18.632, NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/8/2008
Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Célio Moreira e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente “ ad hoc”, Deputada Gláucia Brandão,
declara aberta a reunião e, informa que por se tratar da primeira
reunião, não há ata a ser lida. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator.
O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado Lafayette de Andrada para atuar como
escrutinador. Feita a apuração dos votos, é eleito o Deputado Célio
Moreira e a Deputada Gláucia Brandão para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. Em seguida, é empossado o Presidente
e designado o Deputado Lafayette de Andrada para relatar a matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Célio Moreira, Presidente - Lafayette de Andrada - Gláucia Brandão.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2008
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 a discutir e votar proposições da
Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos
Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, publicado no “Diário
do Legislativo” de 19/8/2008. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 2.263/2008, no 1º turno, tendo avocado a si a
relatoria da matéria. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.723/2007 na forma
do Substitutivo nº 2, que apresenta (relator: Deputado Weliton Prado);
e 1.880/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e
2, que apresenta (relator: Deputado Ronaldo Magalhães). 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 2.768, 2.777 e 2.781/2008. 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 Weliton Prado, em que solicita seja
realizada audiência pública no Município de Uberlândia para debater a
decisão do Detran-MG de não descentralizar os serviços de confecção
de carteira de habilitação, especialmente 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, 3 de setembro de 2008.
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Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Padre João.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 28/8/2008

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Pedro Rômulo Alves,
André Dias da Silva e Milton Pereira da Silva, solicitando sejam
apurados fatos ocorridos em São Geraldo da Piedade, envolvendo o
Sr. Antônio José Rabelo, Prefeito desse Município; Alexandre Cesar
da Silva, detento da Penitenciária de São Joaquim de Bicas,
solicitando ajuda com relação a seu processo criminal; Luis Augusto
Barreto Fonseca, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Poços de Caldas, reiterando pedido, constante em ofício datado de
20/8/2007, de realização de exame de DNA, sem ônus para o
interessado, para os fins da tramitação do processo nº 03 056232-7; e
da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas
datas mencionadas entre parênteses: ofícios do Cel. PM Dâmocles
Freire Júnior, Diretor de Recursos Humanos da PMMG (14/8/2008);
do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde; do Cel. PM Cezar
Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, e do Sr. Murilo
Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação Institucional e
Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional
(19/8/2008). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
2.177/2008, no 1º turno, cuja relatoria avoca a si. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João Leite (2), em
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que pede seja solicitada ao Corregedor da PMMG e à Promotoria de
Justiça e ao Juiz Criminal de Direito da Comarca de Vespasiano e ao
Presidente do Colegiado das Corregedorias a apuração de denúncia,
apresentada pelo Sr. Gilmar Teixeira Costa, de que teria sido vítima
de flagrante forjado, perseguições e ameaças; e Durval Ângelo (4), em
que pede seja solicitada ao Corregedor do Tribunal de Justiça e ao Sr.
Otávio Portes, Desembargador da 16ª Câmara Cível, a agilização da
tramitação do processo nº 1.0680.06.009159-1; seja solicitada à
Ouvidoria Educacional da Ouvidoria-Geral do Estado, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos -
CAO-DH - e ao Secretário Adjunto de Educação a apuração de
denúncia, apresentada pelo Sr. Pedro Inácio Teixeira da Cunha, de
que estaria sendo vítima de assédio moral; sejam solicitadas
providências à Promotoria de Direitos Humanos da Comarca de
Contagem e à Promotoria Eleitoral desse Município em face de
ameaças de morte que a Sra. Leilane Angélica Mendes alega estar
sofrendo; e sejam solicitadas ao Secretário de Desenvolvimento
Social e à Promotoria de Defesa da Mulher providências para a
manutenção do atendimento prestado pela Associação Vidas Mulher
de Contagem e a permanência dessa instituição no Cesu. O
Presidente comunica que, a partir da próxima semana, as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às quartas-feiras, às 9 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI Nº 18.590, EM 2/9/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Delvito Alves e Lafayette de Andrada,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Delvito Alves, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
desta comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
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e a designar o relator da matéria. O Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o
Deputado Lafayette de Andrada para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado Antônio Carlos
Arantes para Presidente e do Deputado Delvito Alves para Vice-
Presidente. O Presidente “ad hoc” proclama o resultado da eleição e
declara empossado como Presidente o Deputado Antônio Carlos
Arantes, a quem convida a tomar assento à mesa, e passa-lhe a
Presidência dos trabalhos. O Deputado Antônio Carlos Arantes
agradece a confiança nele depositada e declara empossado como
Vice-Presidente o Deputado Delvito Alves. Após, a Presidência
designa o Deputado Lafayette de Andrada relator da matéria.
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 3/9/2008, às 16h30m,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Delvito Alves, Presidente - Lafayette de Andrada - Padre João -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 2/9/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Bráulio Braz e Lafayette de Andrada, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Bráulio Braz, declara aberta a reunião e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e, se
possível, designar o relator. O Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Lafayette de Andrada para
atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos por
unanimidade os Deputados Fábio Avelar e Gustavo Valadares para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O
Presidente é empossado e, dando prosseguimento aos trabalhos, fixa
o horário das reuniões ordinárias para as quartas-feiras, às 15 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Célio Moreira - Gil Pereira.

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

2.569/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo instituir o Dia da Empregada Doméstica.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102,
XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.569/2008 tem por escopo instituir o dia 25 de

junho como Dia da Empregada Doméstica no Estado de Minas Gerais.
Ao se falar em empregada doméstica, imediatamente vem a nossa

mente a pessoa que nos auxilia nas tarefas do lar, como cozinhar,
lavar, passar e limpar. Entretanto, de acordo com o art. 1º da Lei
Federal nº 5.859, de 1972, que dispõe sobre a profissão de
empregado doméstico, nessa categoria se enquadra todo aquele que
presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa a
pessoa ou família, na residência principal ou de lazer. Assim,
compõem esse segmento os motoristas particulares, os vigias, os
chacareiros, os caseiros, as damas de companhia, as babás, as
governantas, os jardineiros e os faxineiros.

Esses trabalhadores só tiveram sua profissão reconhecida em 1972,
com a edição da referida Lei nº 5.859, e seus direitos trabalhistas
foram reconhecidos e ampliados com a atual Constituição da
República e a legislação posterior.

Atualmente, o Brasil conta mais de 5 milhões de empregados
domésticos, embora pouco mais de 1,3 milhões tenham a sua carteira
profissional registrada. Segundo dados de pesquisa realizada em
2002 e 2003, pelo “site” www.empregadadomestica.com.br,
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especializado em prestar serviços a esses trabalhadores, a maioria
são mulheres com idade entre 16 e 35 anos e pouca escolaridade.

Diante dessas informações, consideramos justo e meritório que seja
destacado um dia em homenagem a essa categoria de trabalhadores,
cada dia mais valorizada em nossa sociedade. Entretanto,
apresentamos a Emenda nº 1, no final deste parecer, para que seja
utilizada a expressão “empregado doméstico”, de forma a incluir todos
aqueles que realizam tarefas em residências e sem finalidade lucrativa
para seus empregadores.

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

2.569/2008 com a Emenda nº 1, a seguir.
EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “empregada doméstica” por “empregado
doméstico”.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.634/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no
Município de Carmo do Rio Claro.

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 2.634/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de Carmo do Rio
Claro, que tem como finalidade precípua desenvolver atividades de
caráter social, recreativo, cultural, educacional e desportivo.

Desenvolve, também, ações de assistência social, proporcionando
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aos mais carentes atendimento médico e odontológico, além de
oferecer orientação profissional, mobilizar os associados para
participar de suas iniciativas, fomentar a integração e a solidariedade
entre eles e a comunidade, orientar sobre a preservação do meio
ambiente e apoiar o trabalho da Apae local, tendo como meta a
inclusão dos portadores de necessidades especiais na sociedade.

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

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

nº 2.634/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.645/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do
Baixadão, com sede no Município de Santa Rosa da Serra.

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 2.645/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores Rurais do Baixadão, com sede no
Município de Santa Rosa da Serra, que possui como finalidade
precípua implementar ações na busca de melhoria para os moradores
locais.

Com esse propósito, desenvolve atividades assistenciais e
educacionais; oferece proteção à saúde da família; combate a fome e
a pobreza; promove cursos de capacitação profissional de interesse
do homem do campo; orienta sobre a preservação do meio ambiente;
trabalha para o desenvolvimento da agricultura local.
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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 2.645/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 555/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 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 n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, que opinou por sua
aprovação na forma do citado substitutivo com as Emendas n°s 1 e 2,
que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto em análise visa a estabelecer uma política de incentivo

para empreendimentos de panificação. Para tanto, estabelece
objetivos, diretrizes e atribuições para o Executivo, enumera fontes de
recursos financeiros e assegura a participação de representantes do
setor na efetivação dessa política. Prevê, ainda, a redução da alíquota
relativa ao ICMS incidente sobre a energia elétrica para
empreendimentos que utilizem forno elétrico.

Em sua justificação, argumenta o autor que o faturamento da
indústria de panificação representa 3% do PIB do Estado, sendo
encontrados representantes desse segmento em todos os recantos de
Minas Gerais. Informa também que, no Estado, a média de empregos
diretos abertos pelo setor é de 12 por estabelecimento, perfazendo um
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total de 72 mil empregos formais, sendo que cada panificadora é
responsável por pelo menos mais 4 empregos indiretos.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça não
vislumbrou óbice com relação à competência e à iniciativa do projeto.
No entanto, entendeu por bem oferecer substitutivo à matéria,
principalmente para suprimir os arts. 5° e 7°. O pr imeiro enumerava as
fontes de recursos para a efetivação da política pública em questão, o
que não se coaduna com o caráter abstrato e genérico que deve
pautar esse tipo de norma. O segundo, ao propor a redução de
alíquota de ICMS, ultrapassou preceitos de ordem constitucional e
legal que remetem ao Conselho Nacional de Política Fazendária -
Confaz - a competência para conferir tal benefício, a fim de se evitar a
indesejada guerra fiscal entre as unidades da Federação.

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
ampliou o debate realizando audiência pública, com a participação,
entre outros, de representantes da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, da Associação Mineira da Indústria de
Panificação e do Sebrae-MG, na qual foram abordadas as
características e dificuldades do setor de panificação no Estado.

Essa Comissão, em seu parecer, salientou o papel de destaque das
padarias no Estado, não só por sua importância na criação de postos
de trabalho, mas também por promover a segurança alimentar, já que
o pãozinho integra a dieta básica de todos, e por estar presente em
todos os Municípios. Além disso, a quase totalidade dos
empreendimentos de panificação é constituída por pequenas e
microempresas de base familiar, cuja produção artesanal demanda
larga utilização de mão-de-obra. Em razão mesmo dessa pulverização
de estabelecimentos e empresas, faz-se necessária uma política
pública específica, estimulando a organização e a interlocução do
setor, a fim de que possa promover o legítimo “lobby” em defesa dos
seus interesses.

Visando a aprimorar a matéria, apresentou essa Comissão as
Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1, reformuland o e ampliando os
objetivos da lei que se pretende editar e especificando melhor as
atribuições do Estado na implementação da política de incentivo ao
setor da panificação.
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Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a aprovação da política
proposta não gera despesa para o Estado. Como seu formato é
propositivo, ela não fere a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000,
a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Mas lembramos
que, para a efetiva implementação dessa política, o ordenador de
despesa deverá observar as exigências da LRF para a criação de
despesas de caráter continuado, para a criação de benefícios que
levem à desoneração fiscal, bem como a correspondente Lei
Orçamentária Anual deverá prever, em rubrica específica, seus
custos. Nessa ocasião, ressalte-se, esta Casa terá a oportunidade de
fazer sua análise. Tudo leva a crer que os benefícios sociais que
advirão da implementação das medidas que venham a ser propostas
para a efetivação da política de incentivo ao setor da panificação em
muito compensarão, no médio e no longo prazos, os custos
financeiros iniciais.

Conclusão
Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

555/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.426/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº
1.426/2007 estabelece diretrizes para a adoção da política de crédito
ambiental para incentivo aos produtores  rurais e agricultores
familiares - Ecocrédito - no Estado e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para, nos termos do art.
188, § 2º, combinado com o art. 102, IX, “d”, receber parecer de
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mérito.
Fundamentação

O projeto de lei em análise cria o Ecocrédito, incentivo a ser
concedido pelo Estado ao produtor rural que declarar uma área de sua
propriedade como de preservação ambiental. Com o objetivo de
proteção à biodiversidade, o benefício poderá ser concedido também
às áreas de reserva legal e de preservação permanente, desde que
indicadas pelo órgão ambiental competente. A proposição prevê ainda
que o Estado fixará o valor anual por hectare preservado e fiscalizará
a existência e importância da área declarada. Por fim, estabelece
como penalidade para o proprietário que descumpra o compromisso
de preservação a devolução dos valores recebidos, sem prejuízo das
demais sanções legais aplicáveis.

A matéria é meritória e coerente com o conteúdo de muitos debates
sobre instrumentos de gestão ambiental que vêm ocorrendo nesta
Casa desde 2005. O incentivo econômico é uma ferramenta
necessária à efetivação das políticas florestal, de proteção à
biodiversidade e de gestão de recursos hídricos do Estado, visto que a
utilização exclusiva de instrumentos de comando e controle não vem
obtendo a eficácia desejada. Por outro lado, a remuneração dos
produtores rurais pela manutenção de serviços ambientais
fundamentais à sociedade - como o fornecimento de água,
conservação do solo, preservação de flora e fauna, etc. - é medida
justa, pois, de acordo com a distribuição fundiária atual, mais de 90%
do território mineiro está sob a gestão desse segmento econômico
privado.

Mesmo considerando a importância da medida proposta, cabe
registrar que o Governador do Estado sancionou, em 13/8/2008, a Lei
nº 17.727, de iniciativa desta Casa, que dispõe sobre a concessão de
um incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, denominado
Bolsa Verde. A nova lei, durante a tramitação do projeto, foi
amplamente debatida com os diversos setores sociais envolvidos com
a produção agrícola e a preservação ambiental e alcançou um
consenso raro entre ruralistas e ambientalistas. Seu objeto engloba
totalmente o da proposição em comento e o ultrapassa, pois inclui
também a proteção de áreas de formações ciliares e de recarga de
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aqüíferos. Constatamos, portanto, a perda de objeto da proposição em
tela.

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

1.426/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes -

Padre João.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.994/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº
1.994/2008 dispõe sobre a integração de considerações ambientais
nas licitações e nos contratos públicos do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição dispõe que nas licitações e contratos realizados pela

administração pública estadual deverão ser considerados, como
critério de seleção dos licitantes e contratantes interessados, produtos
e serviços ambiental e socialmente sustentáveis, quando comparados
aos outros produtos e serviços que servem à mesma finalidade.
Nessa comparação, considerar-se-ão diversos fatores, como a origem
e a utilização de produtos recicláveis na fabricação do produto ou
execução do serviço. Conforme justifica o autor, o processo licitatório
deve primar pela observância de critérios que estimulem as empresas
que venham a participar de processo licitatório a adotar medidas que
minimizem o impacto negativo de seus produtos e serviços nos
ecossistemas. O escopo é estabelecer que as compras da
administração pública estadual estejam vinculadas, sempre que
possível, aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
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socioambiental. Intenta-se inclusive estabelecer para os produtos e
serviços nível de desempenho que promova sustentabilidade
socioambiental ainda maior do que o definido na legislação, desde
que não haja limitação do acesso ao contrato administrativo nem
discriminação entre os potenciais concorrentes.

Vale dizer que, caso aprovado o projeto, os produtos cuja fabricação
e ciclo de vida envolvam processos ambientalmente sustentáveis
terão preferência nas licitações e contratos do Estado, podendo ser
delineadas no instrumento convocatório respectivo as especificações
requeridas para essa finalidade. O contratado se comprometerá a
atender certas condições específicas, como, por exemplo, a
recuperação ou a reutilização, pelo fornecedor, do material de
embalagem e dos produtos utilizados ou a entrega das mercadorias
em recipientes reutilizáveis. O projeto veda, ainda, a aquisição de
produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de
substâncias que destroem a camada de ozônio.

A despeito do louvável mérito de dar à administração pública, no que
concerne às suas licitações e contratos, um critério embasado em
princípios de sustentabilidade ambiental, a proposição mereceu da
Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar,
algumas correções. Confirmou-se que os assuntos focalizados, a
saber, licitação e contratação pública, de um lado, e proteção ao meio
ambiente, de outro, se encaixam no domínio normativo dos Estados
membros. Porém, foram apontados alguns equívocos de redação,
além de outros vícios e incoerências, os quais motivaram a
apresentação do Substitutivo nº 1, bem mais sucinto e objetivo.

O art. 2º do substitutivo estabelece que “a administração pública
deverá definir o objeto pretendido no instrumento convocatório,
mediante a utilização de variantes que considere ambiental e
socialmente sustentáveis, desde que a escolha não comprometa a
natureza competitiva do procedimento.” Por sua vez, o parágrafo
único desse artigo dita que “as variantes referem-se à descrição do
objeto pretendido que inclua, além dos requisitos mínimos, elementos
que lhe atribuam sustentabilidade socioambiental.” Assim, os objetivos
do projeto, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, encontram-se em sintonia os princípios da
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sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.994/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio

Avelar - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.101/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº
2.101/2008 dispõe sobre a destinação dos valores provenientes de
multas aplicadas a agente público, Município ou a qualquer pessoa
física ou jurídica de natureza privada, em virtude de condutas ou
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do Substitutivo
nº 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu posicionamento quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise dispõe sobre a destinação dos valores

provenientes de multas aplicadas a agente público, Município ou a
qualquer pessoa física ou jurídica de natureza privada, em virtude de
condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. A Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ -, em parecer robusto, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do
Substitutivo nº 1.

O substitutivo reduz para 50% o valor da multa administrativa a ser
repassada ao Município onde houver sido lavrado o auto de infração;
acrescenta a possibilidade dos Municípios da área de influência direta
do dano ambiental também serem contemplados com esse repasse; e
estabelece um cronograma de três anos em que o Município receberá
15% do valor da multa administrativa no primeiro ano, 30% no
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segundo ano e 50% no terceiro ano. Esse escalonamento tem o
objetivo, segundo a CCJ, de manter o equilíbrio das contas públicas.
O substitutivo ainda prevê vedação de repasse da receita arrecadada
com a cobrança da multa quando o próprio Município for o infrator e,
por fim, dispõe que, se for constatada irregularidade na aplicação dos
recursos, os repasses serão suspensos até sua correção.

Concordamos com as alterações propostas pela CCJ e entendemos
que devemos aprofundá-las. É necessário estabelecer maior controle
sobre a correta aplicação desses recursos, evitando desvios de
finalidade, uma vez que são recursos auferidos pelo Estado que os
está transferindo, mesmo que parcialmente, para outro ente da
federação. Portanto, o Estado não só tem o direito como o dever de
acompanhar a aplicação da receita transferida. Assim, a Emenda nº 1
propõe que os Municípios que receberem os repasses previstos no
projeto de lei enviem relatório anual à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais demonstrando sua correta utilização.

Entendemos que também deve ser estipulado um prazo para que o
repasse da multa administrativa seja feito ao Município, mas
aprimorando o que já dispunha o projeto original. Neste, previam-se
exíguos 15 dias para a efetivação do repasse. Na Emenda nº 2
prevemos o repasse dessa receita ao Município até o último dia útil do
mês subseqüente ao do recolhimento aos cofres públicos dos valores
da multa.

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

2.101/2008, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 2º - O Município que receber repasse dos valores previstos no

art. 1º enviará à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, até o fim do primeiro semestre do ano
civil subseqüente ao do uso do recurso, relatório anual da aplicação.

Parágrafo único - Constatada irregularidade na aplicação dos
recursos, o repasse será suspenso até sua correção.”.

EMENDA Nº 2
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Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 3º, renumerando-
se o art. 3º para art. 4º:

“Art. 3º - O repasse ao Município da receita arrecadada com a multa
administrativa de que trata o art. 1º será efetuado integralmente até o
último dia útil do mês subseqüente ao do recolhimento aos cofres
públicos dos valores da multa.”.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar, relator - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

altera o art. 7º da Lei nº 16.513, de 21/12/2006.
A proposição foi distribuída, preliminarmente, à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela pretende alterar a redação do art. 7º da Lei nº

16.513, de 2006, estendendo o benefício da não-incidência do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - a veículos adquiridos por
portadores de deficiência físico-motora.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de
natureza jurídico-constitucional à normal tramitação da proposição.
Acrescentou que a nova lei abrangeria também portadores de
deficiência que não têm condições de dirigir automóveis, ainda que
adaptados. Esclareceu que o impacto da adoção das medidas
propostas no orçamento do Estado mostra-se irrisório, uma vez que,
do universo de 6 milhões de veículos em circulação, apenas 4.504 são
de propriedade de portadores de deficiência. Finalizou com a
apresentação do Substitutivo nº 1, baseado na Lei Federal nº 8.989,
de 24/2/95, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
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Industrializados – IPI – na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física, incluindo aqueles que dependem de
terceiros para se locomover.

Por outro lado, por meio do Ofício nº 792/2008, a Secretaria de
Estado de Fazenda informou a esta Casa que a não-incidência
pretendida corresponde a uma ampliação exponencial do benefício
hoje existente. Acrescentou que a proposição deve conter medidas de
compensação exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em
vista a renúncia de receita que a aprovação do projeto exige, ou estar
acompanhada do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que se deva iniciar a sua vigência e nos dois exercícios seguintes.

Em audiência pública realizada por essa Comissão, junto com a
Comissão de Direitos Humanos, foram levantados importantes dados
que demonstraram que a proposta em pauta está em consonância
não apenas com os pressupostos exigidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas também com os princípios gerais do
Direito. Conforme informação da Comissão de Justiça, conclui-se que
a perda de receita relativa ao imposto não arrecadado, decorrente das
medidas propostas, deve ser relegada à seara da insignificância, nada
representando no orçamento do Estado.

Além do mais, o Convênio nº 3/07 do Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz -, isenta do ICMS as saídas internas e
interestaduais do veículo automotor novo com características
específicas para ser dirigido por motorista portador de deficiência
física, desde que as respectivas operações de saída sejam
amparadas por isenção do IPI.

Sob o prisma financeiro e orçamentário, como já foi relatado, é
insignificante o impacto que a proposição em tela irá acarretar,
principalmente diante do expressivo benefício social que institui,
possibilitando que os deficientes possam exercer a sua cidadania,
vivendo com dignidade. Vale ressaltar que o deficiente que adquirir
seu próprio veículo não mais dependerá apenas do transporte público,
inclusive de ambulâncias, para se deslocar, beneficiando, dessa
forma, outros deficientes que não podem adquirir um carro.

A aprovação do projeto deve-se dar na forma do Substitutivo n° 1,
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apresentado pela Comissão de Justiça, que racionaliza a
implementação das medidas propostas, sob a ótica administrativa.

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

2.122/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.343/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.343/2008 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Muriaé terreno edificado com 6.691,54m², conforme descrição em seu
anexo, a ser desmembrado de área com 15.014m², localizada nesse
Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o imóvel será destinado ao funcionamento de unidades
administrativas do Município e de um parque de exposições
agropecuárias, em consonância com o interesse da comunidade.
Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê 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
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exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário e não implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.343/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 116/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em comento,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.713/2006,
“dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no Estado e dá
outras providências”.

Aprovado no 1º turno, na forma original, retorna o projeto a esta
Comissão, agora para receber parecer de 2º turno, nos termos do
“caput” do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a disciplinar a constituição, no âmbito

do Estado, de consórcio público entre as diversas entidades federadas
para a realização de objetivos de interesse comum. Assim, prevê que
o citado consórcio será constituído por meio de contrato, que deverá
ser antecedido de subscrição de protocolo de intenções. No tocante
ao teor das cláusulas obrigatórias desse protocolo, o projeto menciona
as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 2005, que dispõe sobre
normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras
providências.
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Quanto à natureza jurídica do instituto de que se cogita, o projeto,
seguindo as diretrizes do diploma normativo federal, prevê a aquisição
de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. No
primeiro caso, está-se diante de uma associação pública, que deverá
integrar a administração indireta de todos os entes da Federação que
participarem do consórcio. No segundo, está-se diante de uma pessoa
jurídica constituída na forma da legislação civil, caso em que a
existência jurídica da entidade começa a partir da inscrição ou registro
de seus atos constitutivos no órgão competente.

Para o alcance dos objetivos dos entes consorciados, a proposição
garante ao consórcio público várias prerrogativas, entre as quais se
destacam as de firmar convênios, contratos ou acordos de qualquer
natureza, de promover desapropriações e instituir servidões e de
outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços
públicos mediante autorização expressa prevista no contrato de
consórcio público. Além disso, as entidades partícipes apenas
entregarão recursos ao consórcio por meio de contrato de rateio, que
será formalizado em cada exercício financeiro e cuja duração
corresponderá à vigência da respectiva dotação orçamentária.

O projeto estabelece ainda que tal consórcio estará sujeito a
controle contábil, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas por
ocasião da análise das contas do Governador do Estado, que será o
representante legal do ajuste. Ademais, no caso de determinado ente
federado retirar-se do consórcio, esse comportamento estará
condicionado a ato formal de seu representante na assembléia geral.

No que diz respeito à alteração ou extinção do contrato de consórcio
público, o art. 8º da proposição estabelece que ambas dependerão de
instrumento aprovado pela assembléia geral, o qual deverá ser
ratificado por meio de lei por todos os entes consorciados, que são as
entidades da Federação brasileira, conforme o caso.

A par de prever o instituto do contrato de rateio, o projeto trata da
figura do contrato de programa, instrumento a ser utilizado para
regular as obrigações constituídas entre os entes da Federação ou
entre estes e o consórcio público. Esse contrato deverá estar em
sintonia com a legislação sobre concessões e permissões de serviços
públicos, além de estabelecer procedimentos que assegurem a
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transparência na gestão econômica e financeira de cada serviço em
relação a seus titulares, e deve conter também cláusulas que
disciplinem a transferência de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos, quando se tratar
de gestão associada. O contrato de programa poderá ser firmado por
entidades de direito público ou privado que integrem a administração
indireta de qualquer dos entes consorciados ou conveniados.

É oportuno registrar ainda que o projeto faculta ao Estado a
celebração de convênios com os consórcios públicos, no escopo de
propiciar a descentralização e a execução de políticas públicas em
níveis adequados, além de prescrever que a organização e o
funcionamento dos consórcios serão regulados pela legislação que
disciplina as associações civis, contanto que se respeite o disposto na
futura lei.

Por derradeiro, o projeto prevê que suas disposições não se aplicam
aos convênios de cooperação, aos contratos de programa para gestão
associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres que
tenham sido firmados antes da vigência da lei.

Verifica-se, pois, que a proposição em análise guarda estrita
fidelidade com a citada Lei Federal nº 11.107, seja na atribuição de
personalidade jurídica aos consórcios, seja na sua inserção na
administração indireta dos entes políticos consorciados, que são os
dois pontos mais polêmicos desse diploma legislativo. Na verdade,
está-se diante de uma nova concepção jurídica dos consórcios
públicos, voltada para a cooperação dos entes federados, e que não
se confunde com os tradicionais consórcios administrativos. Estes são
definidos como acordos firmados entre entidades públicas da mesma
natureza para a realização de objetivos de interesse comum dos
partícipes, conforme ensinamento de Hely Lopes Meirelles. Nesse
caso, o consórcio não desfruta de personalidade própria, embora os
entes consorciados possam criar uma entidade específica para geri-lo.
Ademais, há nítida primazia do aspecto formal ou subjetivo para a
identificação desse tipo de ajuste, visto que ele só abrange entidades
da mesma espécie (consórcio entre Estados, entre Municípios ou
entidades autárquicas).

Diferentemente, os consórcios públicos de que cuida o projeto são
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dotados de personalidade jurídica de direito público (associação
pública) ou de direito privado. No primeiro caso, estar-se-ia diante de
uma espécie de autarquia e, nessa condição, depende de lei para ser
instituída e goza de autonomia administrativa e financeira, além de
fazer parte da administração indireta. No segundo caso, o consórcio
público deve ser constituído nos termos do Código Civil, mediante o
registro de seus atos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso
em que a entidade não integra a administração indireta. Além disso, a
nova figura denominada consórcio público admite a participação de
entidades públicas de níveis diferentes de governo, ou seja,
consórcios entre a União, o Distrito Federal e os Estados membros ou
entre os Estados membros e seus Municípios, rompendo com o
entendimento cediço na doutrina de que apenas as entidades da
mesma espécie podem participar desses ajustes. Nesse particular,
ensinam Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira:

“Esta distinção doutrinária, focada no aspecto orgânico ou subjetivo
dos convênios e dos consórcios, encontra-se totalmente superada a
partir da edição da Lei Federal nº 11.107/2005, uma vez que se torna
possível a formação de consórcios públicos não somente entre entes
federativos da mesma espécie (por exemplo, consórcios
intermunicipais), mas também entre diferentes entidades federativas
(por exemplo, entre Estado e Municípios).” In “Consórcios Públicos”.
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 15, 2005.

Dessa forma, a nova concepção dos consórcios públicos visa a
concretizar a tese do federalismo cooperativo, estribado na
colaboração entre os entes políticos para o desenvolvimento nacional
e a satisfação do interesse público, mediante a participação da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa nova
dimensão jurídica dada ao instituto em questão enfatiza o conteúdo e
a finalidade do ajuste, e não apenas a forma. Há, pois, a preocupação
de alcançar o interesse público mediante a participação das entidades
político-administrativas, sejam da mesma espécie, sejam de espécies
diferentes.

Quanto à tradicional distinção entre contratos e consórcios, calcada
na contraposição de vontades daqueles e na conjugação de vontades
destes, o § 1º do art. 1º do projeto consagra outro ponto de vista sobre
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o tema ao estabelecer que o consórcio público será constituído
mediante contrato, precedido do protocolo de intenções. O consórcio é
formalizado por meio de um contrato, fato que enquadra o novel
instituto na categoria do tradicional acordo de vontades gerador de
obrigações, que é a definição sintética desse ajuste. Assim, a
celebração do contrato de consórcio público está condicionada à
subscrição do protocolo de intenções, que deverá ser posteriormente
ratificado por meio de lei.

Segundo as lições de Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira,
tal protocolo “é uma espécie de acordo preliminar para o planejamento
e a especificação das ações dos entes federativos interessados em se
agregar em consórcio”. (Op.cit. p. 47.) Por meio dele, as entidades
políticas interessadas manifestam o interesse de se associarem para
o atendimento dos objetivos públicos comuns a todos os subscritores
do protocolo de intenções. Trata-se, portanto, de um acordo que
antecede a outro acordo, este de caráter definitivo, que é o contrato
de consórcio público.

Embora o projeto sob comento reproduza muitas disposições da Lei
Federal nº 11.107, que é muito discutida no meio jurídico em virtude
das inovações introduzidas no ordenamento normativo, é importante
que cada Estado edite sua lei para a efetiva implantação dos
consórcios públicos. As questões polêmicas constantes na norma
federal, que ora se reproduz no projeto, não têm o condão de inibir o
ente político interessado em disciplinar a matéria. Aliás, por se tratar
de norma geral, assunto de competência privativa da União, suas
diretrizes devem ser rigorosamente seguidas pelos Estados e
Municípios. Nessa linha de raciocínio, a complexidade do tema,
principalmente por abranger aspectos que chocam com a doutrina
tradicional, não deve conduzir a uma omissão do Estado no
tratamento legal do assunto.

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

116/2007.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Weliton

Prado - Ivair Nogueira - Domingos Sávio.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 530/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.514/2004, fixa
critérios para a pulverização de inseticidas, herbicidas e congêneres,
por via aérea, em áreas agrícolas no Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, o projeto retorna
a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do
art. 189, c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em análise fixa critérios para a pulverização de
inseticidas, herbicidas e congêneres, por via aérea, em áreas
agrícolas do Estado. Os critérios propostos são, basicamente, a
definição de distâncias mínimas entre o local de pulverização do
defensivo agrícola e o corpo d’água mais próximo. A proposição
prevê, ainda, aplicação de multa, caso essas condições sejam
descumpridas.

O Plenário, no 1º turno, aprovou o Substitutivo nº 1 à proposição por
entender que esta, na forma original, detalhava a matéria de modo
excessivo, o que é tarefa pertinente do decreto regulamentador. Além
disso, no substitutivo, a matéria foi introduzida em legislação já
existente, com o objetivo de concentrar, no menor número possível de
normas jurídicas, temas semelhantes ou afins. Dessa forma, o
Substitutivo nº 1 altera a Lei nº 10.545, de 13/12/91, acrescentando-
lhe o art. 14-A.

Na análise revisora da matéria, que ora empreendemos,
percebemos a necessidade de introduzir no vencido alguns
parâmetros básicos para a aplicação de agrotóxicos por aeronaves.
Da forma como o projeto foi aprovado no 1º turno, fica o Poder
Executivo encarregado de estabelecer todas as regras sem nenhum
norte, o que contraria a prerrogativa de criar o direito, própria do Poder
que representamos. Por essa razão, apresentamos na Emenda nº 1
uma nova redação para o art. 1º do vencido, alterando, ainda, o
número do artigo a ser acrescentado à Lei nº 10.545, de 13/12/91.
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Verificamos que o assunto fica mais bem alocado após o art. 9º da
referida lei.

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

530/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a
Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º do vencido a seguinte redação:
“Art. 1º - A Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, passa a

vigorar acrescida do seguinte art. 9º-A:
“Art. 9º-A - Sem prejuízo das exigências contidas na legislação

federal, os órgãos competentes do sistema operacional da agricultura
e de meio ambiente estabelecerão, em regulamento, normas técnicas
para a aplicação de agrotóxico com o uso de aeronaves, observados,
pelo menos, os seguintes parâmetros:

I - distância mínima entre o local da aplicação e cidades, povoações,
áreas rurais habitadas e moradias isoladas;

II - distância mínima entre o local da aplicação e mananciais de
abastecimento público, mananciais de água e agrupamentos de
animais.

Parágrafo único - O descumprimento das normas a que se refere o
‘caput’ deste artigo sujeitará o infrator ao pagamento de multa, nos
termos do inciso II do “caput” do art. 14.”.”.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Padre João.
PROJETO DE LEI Nº 530/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta o art.14-A à Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991,

que dispõe sobre a produção, a comercialização e o uso de agrotóxico
e afins e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, passa a

vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:
“Art. 14-A - Os órgãos competentes do sistema operacional de

agricultura e de meio ambiente estabelecerão normas técnicas para a



204

aplicação de agrotóxico com o uso de aeronaves em áreas agrícolas,
sem prejuízo das exigências contidas na legislação federal.

Parágrafo único - O descumprimento das normas a que se refere o
“caput” deste artigo sujeitará os infratores ao pagamento de multa, nos
termos do inciso II do ‘caput’ do art. 14.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.498/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.498/2008, de autoria do Deput ado Sebastião
Costa, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Córrego do Coqueiro Rural, com sede no Município de Manhuaçu, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.498/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Córrego

do Coqueiro Rural, 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

Moradores do Córrego do Coqueiro Rural, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.500/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.500/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Centro de Referência e
Apoio da Comunidade do Bairro Boa Vista e Adjacências, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
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original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.500/2008
Declara de utilidade pública a entidade Centro de Referência e

Apoio da Comunidade do Bairro Boa Vista e Adjacências, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

Referência e Apoio da Comunidade do Bairro Boa Vista e
Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.504/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.504/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Espinheiro, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.504/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Espinheiro, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais de Espinheiro, com sede no Município
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de São Francisco.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.507/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.507/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade de Marruaz, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.507/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Comunidade de Marruaz, com sede no Município de São
Francisco.

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

Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Marruaz, com sede
no Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.508/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.508/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de São Domingos, foi aprovado em turno único, na
forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.508/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de São Domingos, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais de São Domingos, com sede no
Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.523/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.523/2008, de autoria do Deput ado Carlos
Pimenta, que declara de utilidade pública a Confederação de Irmãos
Beneficentes de Montes Claros – Cibemoc –, com sede no Município
de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.523/2008
Declara de utilidade pública a Confederação de Irmãos Beneficentes

de Montes Claros - Cibemoc -, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Irmãos Beneficentes de Montes Claros - Cibemoc -, com sede no
Município de Montes Claros.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.629/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.629/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação aos prédios que compõem o complexo
de edifícios destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.629/2008
Dá denominação aos prédios que compõem o complexo de edifícios

destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os prédios que integram a estrutura do Mi nistério Público do

Estado de Minas Gerais e que compõem o complexo de edifícios
destinados à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Município de
Belo Horizonte, ficam assim denominados:

I - José Diogo de Almeida Magalhães, o prédio situado na Rua Ouro
Preto, 703;

II - Carlos Ferreira Brandão, o prédio situado na Rua Dias Adorno,
367.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/9/2008, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.

Lúcia Figueiredo Martins, ocorrido em 31/8/2008, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 276/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.737/2008), do Governador do
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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 Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 276/2008*
Belo Horizonte, 4 de setembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera a
denominação da Escola Estadual Dr. João Ferreira Pimenta,
localizada na Av. Maria Rosa Silva, nº 340, no Povoado Tabocal, no
Município de Glaucilândia, para Escola Estadual Major Benvindo.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Major Benvindo, que, entre outros importantes feitos, criou a primeira
escola na comunidade de Tabocal para alfabetização das crianças da
região, doando, posteriormente, o terreno para a construção da
referida escola, conforme se verifica na justificativa anexa, da Senhora
Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Dr. João Ferreira Pimenta, de ensino fundamental, à
Escola Estadual Major Benvindo de ensino fundamental situada na Av.
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Maria Rosa Silva, nº 340, Povoado de Tabocal, no Município de
Glaucilândia, para Escola Estadual Major Benvindo, de ensino
fundamental.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual Dr. João Ferreira Pimenta que, em
reunião realizada no dia 17/12/2007, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Major Benvindo para denominação da referida unidade de ensino.

Major Benvindo foi atuante na política como Vereador e Prefeito de
Juramento, fazendo chegar luz elétrica e rede de telefonia em
Glaucilândia, Distrito do Município de Juramento à época. Criou a
primeira escola na comunidade de Tabocal para alfabetizar as
crianças da região e posteriormente doou o terreno para construção
da referida escola. O homenageado nasceu no dia 29/06/1905 e
faleceu no dia 10/04/2007.

Cumpre registrar que, no Município de Glaucilândia, 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
21/12/99, 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 2.737/2008
Altera denominação de escola estadual localizada no Município de

Glaucilândia.
Art. 1º - Fica alterada a denominação da Escola Estadual Dr. João

Ferreira Pimenta para Escola Estadual Major Benvindo, localizada na
Av. Maria Rosa Silva, nº 340, no Povoado Tabocal, no Município de
Glaucilândia.

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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.738/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta aos consumidores da

opção de compra de botijões contendo gás liquefeito de petróleo -
GLP - nos formatos que menciona, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as distribuidoras de gás liquefeito de petróleo - GLP -

que atuam no Estado obrigadas a oferecer aos consumidores a opção
de compra de botijões de 5kg (cinco quilogramas) e 8kg (oito
quilogramas).

Art. 2º - A oferta de que trata o artigo anterior deverá ser efetuada no
ato da venda ao consumidor, devendo as distribuidoras de GLP ter em
estoque quantidades de botijões suficientes para garantir o
fornecimento, em especial aquele destinado à população de baixa
renda do Estado.

Art. 3º - O prazo para adaptação das distribuidoras de GLP ao
disposto nesta lei é de cento e oitenta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: No Brasil, os consumidores de gás liquefeito de

petróleo, em especial os de baixa renda, por inúmeras vezes são
obrigados a enfrentar a dura realidade de ter que se valer do álcool de
uso doméstico para compensar a falta de GLP em suas moradias.
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Tudo pelo fato de não possuírem, na maioria das oportunidades, os
recursos necessários à compra do botijão de 13kg, um dos únicos
disponibilizados pelas empresas distribuidoras de gás de cozinha em
todo o País, apesar de a própria Agência Nacional do Petróleo - ANP -
não opôr óbice ao comércio do GLP de forma mais fracionada.

Dada essa triste constatação, muitos governantes têm-se mobilizado
para possibilitar aos consumidores brasileiros a oferta de botijões de
5kg e 8kg, de modo a poderem utilizar o GLP de acordo com suas
necessidades.

Como exemplo, podemos citar os casos dos Estados do Rio de
Janeiro e do Piauí, que já editaram normas com esse fim, obrigando
as distribuidoras a oferecerem aos consumidores a opção de compra
de botijões nos referidos formatos. São elas, respectivamente, as Leis
nºs 5.209, de 17/3/2008, e 5.783, de 29/7/2008.

Ademais, verificamos que algumas distribuidoras já se têm mostrado
sensíveis ao problema, buscando disponibilizar aos consumidores o
gás liquefeito de petróleo dessa forma, como nas cidades de Manaus
(AM) e Cuiabá (MT), tendo esta, inclusive, o apoio do Corpo de
Bombeiros, uma vez que o álcool hidratado utilizado incorretamente
representa grande perigo de incêndio para a população.

Assim, no intuito de efetivarmos, em definitivo, o direito do
consumidor de optar pela compra fracionada de GLP, através dos
botijões de 5kg e de 8kg, apresentamos este projeto de lei.

Outrossim, a iniciativa atende os preceitos do art. 24, V e VIII, da
Carta Magna e dos arts. 9º e 10, XV, “e” e “h”, da Constituição do
Estado.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.739/2008
Declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Barão de Cocais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube do Cavalo de

Barão de Cocais.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Mauri Torres
Justificação: O Clube do Cavalo de Barão de Cocais, entidade civil

sem fins lucrativos, com sede no Município de Barão de Cocais, visa
promover e estimular a criação de animais de qualquer raça,
propiciando à comunidade lazer e entretenimento, entre outros
objetivos.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta
por pessoas de comprovada idoneidade moral e ilibada conduta
social, não recebendo nenhuma remuneração por essa atividade. A
totalidade das rendas apuradas é destinada integralmente à
manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
prestados pela referida entidade, espero contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.740/2008
Torna obrigatória a instalação de bebedouros de água potável nas

danceterias e casas noturnas do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As danceterias e casas noturnas em funcionamento no

Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a instalar, nas suas
dependências internas e em locais visíveis ao público, bebedouros de
água potável para uso gratuito de seus freqüentadores.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - A inobservância das normas contidas nesta lei sujeitará o

estabelecimento infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Ao contrário do que pareceria normal no senso comum,

o custo da água potável em casas noturnas no Estado é aviltante,
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chegando a ser igualado, ou a ser maior, ao de um chope ou uma
cerveja - que, tomadas no lugar da água, agravam a desidratação. Um
jovem na “balada”, cercado de amigos, acaba preferindo tomar cerveja
a água nessas circunstâncias.

Assim, colocar bebedouros à disposição dos freqüentadores das
casas noturnas e danceterias, como já determina a legislação de
muitos países da Europa, estimulará o consumo de água, e não de
bebidas alcoólicas, preservando a saúde dos jovens e reduzindo o
dano à sociedade.

Pensando nesses benefícios e contando com o apoio desta Casa é
que apresento este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.741/2008
Dispõe sobre a proibição do processo de beneficiamento a seco de

mármores e granitos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido no Estado de Minas Gerais o processo de

beneficiamento a seco de mármores e granitos.
Art. 2° - As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de

corte e acabamento de mármore ou granito devem ser dotadas de
sistema de umidificação capaz de eliminar a geração de poeira
decorrente de seu funcionamento.

Art. 3º - Ficam proibidas adaptações de máquinas e ferramentas
elétricas que não tenham sido projetadas para sistemas úmidos.

Art. 4º - Os resíduos industriais do beneficiamento a úmido de
mármores e granitos deverão ser coletados em caixa de decantação
através de sistema de drenagem da água utilizada no corte, lixamento
e polimento, não permitindo que os resíduos (lama) gerados pelo
processo passem diretamente ao esgoto sanitário.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará a
apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, previstas
nas legislações específicas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
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Leonardo Moreira
Justificação: Em operações nas quais rochas e minerais diversos

são moídos, quebrados ou manipulados, há liberação de poeira de
sílica, causadora de silicose.

No caso das marmorarias, esta poeira é gerada principalmente no
beneficiamento do granito e do mármore, que contêm alto teor de
sílica livre cristalizada.

Ademais, deve-se considerar que além da eliminação da silicose, há
uma sensível redução da poluição sonora nesses ambientes de
trabalho, já que o corte, o lixamento e polimento a úmido reduzem em
muito o ruído gerado por essas operações.

Seis milhões de trabalhadores brasileiros encontram-se expostos ao
pó de sílica e correm o risco de adoecer ou morrer. A informação,
aparentemente trágica, é do Diretor do Programa Nacional de
Eliminação da Silicose, Zuher Haudar. Em encontro realizado na
Fundacentro, em São Paulo, o médico foi taxativo: “A exposição à
sílica no País é ainda muito freqüente, e se não for energicamente
combatida levará à morte centenas de trabalhadores”. A preocupação
dos especialistas, assim como de Zuher, justifica-se em razão de a
silicose - uma doença que afeta os pulmões dos expostos às poeiras -
em sua forma grave, levar à fibrose e ao câncer pulmonar.

A defesa do meio ambiente incorporou-se definitivamente como uma
das principais reivindicações dos movimentos sociais no Brasil e no
mundo.

Segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo, no seu “Curso de Direito
Ambiental Brasileiro” (4ª edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2003, p.
22/23), o meio ambiente do trabalho “é o local onde as pessoas
desempenham suas atividades laborais, remuneradas ou não, cujo
equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de
agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos
trabalhadores, independentemente da condição que ostentem
(homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas,
servidores públicos, autônomos etc.)”.

Na proteção ao meio ambiente prevista na Constituição Federal,
insere-se também o meio ambiente do trabalho, pois “todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
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povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”, além de competir ao sistema único de
saúde “colaborar na proteção ao meio ambiente, nele compreendido o
do trabalho” (arts. 200, VIII e 225).

Além disso, a Carta Magna estabelece expressamente como direito
social dos trabalhadores urbanos e rurais a “redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança” (art. 7º, XXII).

No entanto, há necessidade premente de uma legislação especifica
para o problema, visando não somente às marmorarias em atividade
nosso Estado como também as que vierem a se instalar futuramente.
Este é o objetivo do projeto de lei que está sendo apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.742/2008
Declara de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Funilândia

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

Comunitária de Funilândia - Ascof -, com sede no Município de
Funilândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Ação Social Comunitária de Funilândia - Ascof -, com

pleno e regular exercício desde 1º/9/95, no Município de Funilândia, é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, de personalidade jurídica
própria e que apresenta caráter educativo. Tal associação tem como
objetivo a filantropia em todas as suas formas, com a finalidade de
beneficiar a população carente.

A Ação Social Comunitária de Funilândia - Ascof -, pelo que se
infere da leitura dos documentos anexados ao processo, possui o
título de utilidade pública no Município de Funilândia por meio da Lei
nº 611/1999, e é administrada por diretoria constituída de pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.
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Assim, por preencher os requisitos previstos na Lei nº 12.972, de
1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do
projeto ora apresentado.

- 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 2.743/2008
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Caratinga - Sindiserc -, com sede no Município de
Caratinga.

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

Servidores Públicos Municipais de Caratinga - Sindiserc -, com sede
no Município de Caratinga.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Caratinga - Sindiserc -, com pleno e regular exercício desde 23 de
setembro de 1989 no Município de Caratinga, é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, de personalidade jurídica própria e caráter
educativo. Tem por objetivo representar perante as autoridades
administrativas e judiciárias os interesses gerais de sua categoria
profissional ou os interesses individuais dos seus associados, bem
como celebrar contratos coletivos de trabalho, eleger representantes,
colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e
na solução dos problemas que se relacionem com sua categoria
profissional.

O Sindiserc, pelo que se infere da leitura dos documentos em anexo,
tem o título de utilidade pública municipal, concedido por meio da Lei
nº 1.854, de 8/2/90, e é administrada por diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,
esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora
apresentado.

- 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 2.744/2008
Dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo em berçários e

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna-se obrigatória a instalação de câmera de vídeo em

berçários e Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, localizadas em
clínicas, casas de saúde ou maternidades públicas ou privadas do
Estado de Minas Gerais.

§ 1º - As imagens captadas, com o registro de todas as atividades ali
realizadas, deverão ser gravadas em fitas magnéticas.

§ 2º - O equipamento funcionará ininterruptamente, e as fitas
gravadas serão separadas por data de filmagem e mantidas em
arquivo por um prazo de até 30 dias.

Art. 2º - O Poder Executivo estabelecerá o procedimento de
fiscalização do cumprimento do disposto e as sanções cabíveis por
seu descumprimento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Esta medida trará grandes benefícios à sociedade, ao

proporcionar maior tranqüilidade aos pacientes e familiares usuários
do sistema. Somos sabedores, por meio da imprensa, de casos de
descuido e negligência por parte de entidades que não têm o controle
de entrada e saída de seus próprios funcionários, trazendo sérias
conseqüências às famílias vítimas desse descaso, cujo ponto
culminante é o seqüestro de recém-nascidos. É irreparável o dano
provocado aos pais e familiares que passam por esses dissabores
quando o momento deveria ser só de alegria.

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

PROJETO DE LEI N° 2.745/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes, as distribuidoras e

as empresas que comercializam aparelhos televisores recolhê-los
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quando inutilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição
ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os fabricantes, as distribuidoras e as em presas que

comercializam televisores instaladas no Estado de Minas Gerais ficam
obrigadas ao recolhimento, à reciclagem e à destruição dos aparelhos,
dentro das normas de proteção ambiental.

Art. 2° - Os fabricantes, as distribuidoras e as em presas
mencionados no art. 1º deverão oferecer em seus estabelecimentos, à
disposição do público, serviço de coleta de produtos usados ou
danificados destinados à destruição.

§ 1° - Ao receber o produto, a empresa deverá exped ir nota de
entrada, e uma das vias deverá ser encaminhada à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, para controle e fiscalização.

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

Art. 3° - Os fabricantes deverão promover campanhas , fazendo
veicular propaganda esclarecendo os usuários sobre os riscos para o
meio ambiente de se jogarem os aparelhos televisores em locais não
apropriados e os benefícios de se recolhê-los para posterior
destruição.

Parágrafo único - Entende-se por locais apropriados as urnas que
armazenarão os aparelhos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Os ciclos de substituição de produtos eletrônicos estão

cada vez mais acelerados. O tempo médio para a troca de celulares,
que já são mais de 102 milhões em uso no País, é de menos de dois
anos. Os computadores, cuja base instalada é estimada em 33
milhões, são substituídos a cada quatro anos nas empresas e a cada
cinco anos pelos usuários domésticos, de acordo com estimativa da
consultoria IT Data; no ano de 2006, foram vendidos mais de 7
milhões de computadores no mercado brasileiro, e a expectativa é que
sejam vendidos 10 milhões de máquinas até o final de 2007. Segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, nove em cada
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dez lares brasileiros têm pelo menos uma TV. Ainda assim, só em
2006 foram vendidos 10,85 milhões de novos televisores no País.

Aumenta a preocupação com o descarte de máquinas e
componentes usados. Muitos consumidores ainda não sabem o que
fazer com seu lixo eletrônico. Tendo em vista o uso crescente de
produtos eletrônicos, é de suma importância a existência de núcleos
de captação desse material para eventual reaproveitamento,
reciclagem ou destruição. Os componentes tóxicos presentes nos
equipamentos eletrônicos e baterias podem pôr em risco o meio
ambiente e a saúde de seres humanos, caso esses materiais não
sejam descartados de forma apropriada.

Os danos causados pelos componentes são diversos. Elementos
como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, berílio, retardantes de
chamas e PVC, encontrados em computadores, celulares, TVs e fios
podem causar danos aos sistemas nervoso, cerebral, sangüíneo, ao
fígado, aos ossos, rins, pulmões, doenças de pele, câncer de pulmão,
desordens hormonais e reprodutivas e ainda problemas respiratórios.

Segundo estudo da Universidade das Nações Unidas, fornos de
microondas, baterias, copiadoras e outros produtos descartados
podem liberar substâncias tóxicas caso sejam incinerados. O estudo
aponta que os aparelhos mais antigos contêm produtos químicos
nocivos, como mercúrio e cádmio. As sucatas elétricas e eletrônicas
estão entre os lixos de mais alto crescimento no mundo. Em breve
devem chegar a 40 milhões de toneladas anuais, o suficiente para
encher uma fileira de caminhões que se estenderia por metade do
planeta.

Os aparelhos televisores possuem, em sua composição, metais
pesados, material e elementos que levam anos para se decompor
naturalmente, além de degradarem o meio ambiente, contribuindo
para causar danos irreparáveis ao planeta. Aliado ao processo de
desmatamento constante ao fato de que outros produtos químicos e
tóxicos são lançados em nossos rios, os aparelhos televisores
contribuem negativamente com a preservação de nosso meio
ambiente.

Temos o dever de evitar que esses equipamentos prejudiquem a
natureza. Colocando as empresas partícipes dos processos de
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fabricação e comercialização como responsáveis pelo recolhimento e
pela distribuição dos equipamentos de informática inválidos,
estaremos contando com mais um aliado economicamente poderoso
para a preservação do meio ambiente e alertando os usuários para
prejuízos que poderão causar ao planeta.

Este projeto de lei tem o intuito de conscientizar as pessoas para o
fato de que os mínimos atos praticados pelo homem, somados,
poderão contribuir para a destruição do sistema ecológico. Qualquer
contribuição, mínima que seja, será um grande passo para a melhoria
da qualidade de vida.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa
para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.746/2008
Dispõe sobre lançamento de gordura ou óleo vegetal utilizados na

fritura de alimentos, nos encanamentos que interligam a rede coletora
de esgotos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido o lançamento de gordura ou óleo vegetal

utilizados na fritura de alimentos, nos encanamentos que interligam a
rede coletora de esgotos ou equivalentes em todo o território do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se ó leo vegetal:
I - óleo de qualquer natureza;
II - gordura vegetal hidrogenada.
Art. 3° - O poder público estabelecerá normas espec íficas para o

controle da emissão desses poluentes, informando sobre sua
nocividade para o meio ambiente, inclusive com campanhas
educativas de esclarecimentos.

Art. 4° - A operadora do serviço estadual de saneam ento e o órgão
de proteção ambiental deverão manter relação das empresas
especializadas no manuseio, tratamento e armazenamento desses
resíduos.

Art. 5° - As empresas cadastradas deverão, obrigato riamente, ser
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autorizadas pela Companhia de Saneamento do Estado de Minas
Gerais - Copasa - a manipular esse tipo de resíduos, dando-lhes
destinação que não prejudique ou atente contra a preservação
ambiental.
Parágrafo único - Quando a Copasa não detiver a concessão, as
empresas deverão se cadastrar no órgão competente municipal.

Art. 6° - Os estabelecimentos que utilizarem esse t ipo de poluentes
deverão depositar seus resíduos em recipientes próprios, com rótulo
indicativo da empresa coletora.

Parágrafo único - O rótulo a que se refere o "caput" deste artigo
deverá conter, no mínimo, o nome e o CNPJ da empresa coletora e
indicar tratar-se de "resíduo de óleo vegetal".

Art. 7° - Para os efeitos desta lei e seus padrões,  os técnicos da
operadora do serviço estadual de saneamento ou do órgão de
proteção ambiental terão permissão de acesso às dependências das
fontes poluidoras existentes ou de permissão se instalarem no
Município, podendo aí permanecer o tempo necessário ao exercício
de suas funções.

Parágrafo único - No caso de impedimento à ação fiscalizadora, os
técnicos referidos no "caput" deste artigo poderão solicitar apoio às
autoridades policiais, para a garantia da fiscalização.

Art. 8° - As pessoas físicas ou jurídicas de direit o público ou privado
que infringirem dispositivos, normas ou regulamento desta lei ficarão
sujeitas à multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), pagas em dobro no caso de reincidência.

Art. 9° - Persistindo a infração, o estabelecimento  infrator poderá ser
lacrado por tempo indeterminado e até quando durar a inadequação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Reza a Constituição Federal que "todos têm direito a

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações", princípio constitucional de
sustentabilidade.
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O projeto de lei em causa visa coibir o lançamento, nas redes de
esgotos e rios, do óleo e gordura vegetal utilizados na cozinha para
frituras de diversos alimentos, causando, destarte, a mortandade de
peixes bem como destruição da vegetação que margeia os rios. Isso
porque o lançamento dessas substâncias causa a impermeabilização
das margens dos rios, não permitindo manutenção de qualquer tipo de
vida no local.

Os estabelecimentos que se utilizarem desse tipo de poluente
deverão depositar seus resíduos em recipientes próprios, etiquetados
e caracterizados, de forma que o seja destinado a um lugar seguro e
previamente contratado para esse mister.

Esse projeto procura adaptar a destinação do óleo e gordura vegetal
aos princípios fundamentais estabelecidos pela Política de
Preservação do Meio Ambiente, carreando seus resíduos às
empresas coletoras já preparadas para esta destinação. A professora
Jane Bock, presidente da Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras e
organizadora do XII Congresso Latino-Americano de Óleos e
Gorduras que aconteceu de 12 a 14 de novembro de 2007, em
Florianópolis, explica que a decomposição do óleo de cozinha
principalmente emite metano na atmosfera, um gás inodoro, incolor,
que, quando adicionado ao ar, se transforma em mistura de alto teor
explosivo na atmosfera. O metano é um dos principais gases que
causam o efeito estufa, que contribui para o aquecimento da terra. “O
óleo de cozinha que muitas vezes vai para o ralo da pia acaba
chegando no oceano pelas redes de esgoto”, completou Jane.

Em contato com a água do mar, esse resíduo líquido passa por
reações químicas que resultam em emissão de metano. "Você acaba
tendo a decomposição e a geração de metano, através de uma ação
anaeróbica, sem ar, de bactérias", completou. Mas o que fazer com o
óleo vegetal que não será mais usado? A maioria dos ambientalistas
concorda que não existe um modelo de descarte ideal do produto.
Uma das alternativas é reaproveitar o óleo de cozinha para fazer
sabão.

Quanto mais as pessoas evitarem o descarte do óleo no lixo comum,
mais estarão contribuindo para preservar o meio ambiente. Segundo
Jane, uma das soluções é entregar o óleo usado a um catador de
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material reciclável ou diretamente a associações que façam a
reciclagem do produto. Além disso, a partir do momento que a
população começar a valorizar esse produto, ele poderá ser utilizado
na produção de biodiesel, criando, assim, um ciclo de vida para esse
produto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.747 ⁄2008
Declara de utilidade pública a Associação Movimento Sócio-Cultural

e Esportivo Medalhas de Ouro, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Movimento

Sócio-Cultural e Esportivo Medalhas de Ouro, com sede no Município
de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Carlin Moura
Justificação: A Associação Movimento Sócio-Cultural e Esportivo

Medalhas de Ouro, com sede no Município de Contagem, fundada em
22/8/2004, é uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A Associação Movimento Sócio-Cultural e Esportivo Medalhas de
Ouro está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, e
desde então vem cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A associação tem por finalidade promover o esporte, o lazer e a
cultura junto à comunidade local, especialmente entre as crianças e
jovens que dela fazem parte.

A entidade promove ainda encontros, debates e parcerias entre a
comunidade, atletas e órgãos públicos, visando sempre ao
desenvolvimento harmônico e saudável da sociedade por meio do
esporte e da cultura, de forma popular, integrada e democrática.

 O “Medalhas de Ouro” tem como meta também o desenvolvimento
de programas de formação extra-curricular dos associados e da
comunidade com a promoção de cursos, seminários, simpósios e
congressos.
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A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é,
portanto, de extrema importância para a associação, para a ampliação
de seu trabalho e continuação de seus projetos junto aos seus
integrantes. Promoverá, assim, o estabelecimento de políticas
públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e
municipal, o que garantirá a universalidade do esporte e da cultura.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 2.748/2008
Aprova apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada a apresentação, ao Senado Federal, da

proposta de emenda à Constituição Federal constante do anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: Por um movimento que bem pode denominar-se

federalista, pretende-se dar efetividade ao princípio federativo inscrito
no art. 1º da Constituição Federal, como verdadeiro eco de 15/11/89.
Seu primeiro passo não poderia ser outro senão o de interromper a
concentração de poderes no plano federal, para que os Estados
membros da Federação não fiquem apenas com os poderes que
remanescem depois da repartição deles entre a União e os
Municípios. Pretende-se, com este projeto de resolução, ampliar os
poderes dos Estados membros, pois a Federação brasileira tem tido
como característica o fato de, a cada reforma constitucional, reduzir o
âmbito de competência dos Estados. A bem dizer, na prática, a
Federação brasileira vai deixando de existir.

Ficam, assim, as populações dos Estados, inegavelmente
condicionadas ou à legislação federal ou à legislação municipal, em
claro movimento político que se contrapõe ao princípio federativo,
inscrito na Constituição Federal desde seu art. 1º.
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Cumpre retomar o caminho do autêntico federalismo, ameaçado a
cada dia pelo crescente poder normativo da União e dos Municípios
em detrimento dos Estados.

É esse o sentido do projeto de resolução ora apresentado, que
propõe emenda à Constituição da República, visando a fazê-la
retornar ao leito do federalismo instaurado desde a Constituição de
1891, mas que ainda não se implantou verdadeiramente, em que pese
ao apreço que se lhe devota em todos os meios políticos, judiciais e
acadêmicos.

O Brasil é o país da diversidade, a ponto de se dizer que são muitos
os “Brasis”. É preciso que a Constituição Federal passe a refletir esse
fato, que se põe à vista de todos e que exige legislação que se
amolde às peculiaridades de cada Estado federado.

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Altera os arts. 22, 24, 61 e 220 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1º - O inciso I do art. 22 da Constituição da República passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 - (...)
 I - direito civil, comercial, penal, eleitoral, marítimo, aeronáutico,

espacial e do trabalho;”.
Art. 2º - Ficam revogados os incisos XI, XXIV, XXVII e XXIX do art.

22 da Constituição Federal.
Art. 3º - O art. 24 da Constituição Federal passa a vigorar com as

seguintes alterações:
“Art. 24 - (...)
XI - direito processual;
XII - previdência social, assistência social e proteção e defesa da

saúde;
(...)
XVII - licitação e contratação, em todas as modalidades, para as

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
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sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;
XVIII - propaganda comercial;
XIX - trânsito e transporte
XX - direito agrário.”
(...)
§ 2º - As normas gerais versam sobre princípios, diretrizes e

institutos jurídicos.
§ 3º - Compete aos Estados e ao Distrito Federal suplementar as

normas gerais no que for de predominante interesse regional.
§ 4º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados e o

Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.

§ 5º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da lei estadual ou distrital, no que lhe for contrário.”.

Art. 4º - O § 3º do art. 220 da Constituição da República passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 220 - (...)
§ 3º - Compete à lei:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder

Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não
se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se
mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos
à saúde e ao meio ambiente.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao art. 61 o seguinte § 2º, passando o
seu § 2º a vigorar como § 3º:

“Art. 61 - (...)
§ 2º - Mediante proposta da maioria dos membros de qualquer das

Casas do Congresso Nacional, poderá ser apresentado projeto de lei
que verse sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da
República, exceto quanto a criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública e quanto às matérias previstas no art. 165.”.

Art. 6º - Esta emenda à Constituição Federal entra em vigor na data
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de sua publicação.
Justificação: Assinada por mais de metade das Assembléias

Legislativas das unidades da Federação, conforme exigido no inciso III
do art. 60 da Constituição, esta proposta de emenda à Constituição
Federal resulta de proposta do Colegiado dos Presidentes das
Assembléias Legislativas.

No concerto entre os entes federativos, verifica-se a premente
necessidade de ampliação do campo de atuação institucional dos
Estados, os quais se vêem como que “comprimidos” entre a União e
os Municípios. Pela nossa sistemática constitucional de repartição de
competências, aos Estados compete legislar sobre tudo quanto não
lhes for expressamente vedado pela Lei Maior, enquadrando-se nessa
interdição constitucional as matérias expressamente cometidas à
União bem como os assuntos de interesse local, a cargo dos
Municípios.

Objetiva-se, pois, proceder a alterações no Texto Constitucional,
reduzindo-se o âmbito de competência privativa da União, de que trata
o art. 22, e, paralelamente, ampliando-se a competência estadual na
via da legislação concorrente. Assim, propõe-se a revogação dos
incisos XI e XXIX do art. 22, que se referem a trânsito e transporte e a
propaganda comercial. Não há razão plausível a justificar que tais
assuntos sejam disciplinados privativamente pela União, sobretudo se
consideradas as disparidades regionais, de modo que se preconiza a
possibilidade de os Estados tratarem dessas matérias na via da
legislação concorrente, o que seria viabilizado mediante a alteração
proposta. Ao deslocar a propaganda comercial para a competência
concorrente, torna-se necessário ajustar a redação do art. 220 da
Constituição Federal.

O inciso XI do art. 24 da constituição da República já estabelece
como competência concorrente os procedimentos em matéria
processual, cabendo à União, pois, fixar apenas normas gerais. Não
obstante, deve-se reconhecer a dificuldade de distinguir as normas
processuais daquelas que disciplinam os procedimentos. Assim, nada
mais acertado que deixar o direito processual dentro da competência
concorrente, de forma que a União estabeleça as normas gerais,
permitindo aos Estados suplementar a legislação federal. Esta



231

alteração permitirá aos Estados adotar medidas que ofereçam
celeridade à prestação dos serviços jurisdicionais, que apresentam
peculiaridades de caráter regional.

O inciso I do art. 22 da Constituição Federal arrola como matérias da
competência legislativa privativa da União, entre outras, o direito
agrário, matéria que se desenvolve por inteiro em território estadual,
tendo cada um dos Estados, por isso mesmo, melhores condições de
regrá-la em suas peculiaridades, fazendo-o, no entanto, segundo
normas gerais fixadas pela União.

Outrossim, propomos a revogação dos incisos XXIV e XXVII do art.
22 da Constituição Federal. Nesse passo, trata-se de afastar
impropriedade técnica constante do texto constitucional. Com efeito,
segundo o inciso XXIV, compete privativamente à União legislar sobre
as diretrizes e bases da educação nacional. Ora, diretrizes e bases da
educação nacional enquadram-se, a toda evidência, no conceito de
normas gerais, e já está consignado no art. 24, IX, que compete à
União estabelecer normas gerais sobre educação, cultura, ensino e
desporto, o que evidencia a ociosidade do referido inciso XXIV.

A mesma orientação técnica recomenda a supressão do inciso
XXVII do art. 22, o qual consigna como competência privativa da
União estabelecer “normas gerais de licitação e contratação, em todas
as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas
e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e, para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III”. Ora,
alcança-se o mesmo efeito prático incluindo a matéria relativa a
licitação entre aquelas de competência concorrente.

São também propostas alterações incidentes sobre os parágrafos do
art. 24, de modo a afastar pequenas impropriedades técnicas, bem
como fazer inserir o § 2º, que busca dar contornos mais nítidos ao que
sejam normas gerais. Tal alteração se impõe diante de recorrentes
injunções indevidas da União no domínio legiferante dos Estados, a
pretexto de estabelecer normas gerais. Cumpre deixar bem vincado o
que vêm a ser normas gerais, de modo a impedir tais abusos
legislativos.

A par do rearranjo da sistemática de competências legislativas ora
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proposto, cabe também alterar a disciplina normativa que versa sobre
iniciativa legislativa, com vistas a reforçar as prerrogativas do
Legislativo, sobretudo diante de situações em que há a formação de
uma consistente base consensual em torno da regência legal de
determinada matéria, esbarrando, contudo, a ação parlamentar no
óbice intransponível da reserva de iniciativa do Poder Executivo.

Com efeito, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal traz o elenco das
matérias sob reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Longe de se
pôr em dúvida a relevância da atividade desenvolvida no âmbito desse
Poder, é preciso, de outra parte, conferir aos representantes do povo
capacidade de influir mais decisivamente no processo político. Não se
trata de antagonizar os Poderes, mas de fomentar o debate e a
cooperação entre eles.

Assim, propõe-se que, mesmo em se tratando de matérias
reservadas à iniciativa do Executivo, haja a possibilidade de
flexibilização dessa regra de iniciativa, desde que o projeto seja
apresentado pela maioria dos membros do Poder Legislativo. Apenas
ficam ressalvadas as matérias de natureza orçamentária e de
organização interna do Executivo. Resta preservada a iniciativa
privativa e absoluta do Chefe do Poder Executivo para apresentar
projeto de lei referente às matérias relacionadas no art. 165 da
Constituição da República e para disciplinar sua organização interna.

Ao mudar as regras atinentes à reserva de iniciativa no plano
federal, abre-se espaço para que as Constituições Estaduais
promovam as devidas mudanças para se adaptarem à Lei Maior.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.749/2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada a apresentação, ao Senado Federal, da

proposta de emenda à Constituição constante do anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: Afigura-se necessário que melhor se defina o conjunto

dos bens pertencentes aos Estados que, anteriormente ao seu
surgimento, constituíam território federal. A Constituição da República
de 1988 não fixou regras a esse respeito. Limitou-se a dizer, no § 1º
do art. 18, que podem ser criados Estados a partir da transformação
de territórios. No art. 26, apenas estabeleceu os bens pertencentes
aos Estados.

Quando da transformação de territórios em Estados, é possível que
parte dos bens pertencentes à autarquia ou, embora pertencentes à
União, situados no território objeto de transformação, e que não se
encontrem relacionados no citado art. 26, tenham permanecido sob
domínio federal. É possível, em termos práticos, que tais bens não
tenham sido transferidos pela União para o novo Estado. A proposta
de emenda constitucional que se pretende viabilizar por meio desta
resolução objetiva disciplinar tal situação.

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Constituição Federal e dá outras
providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1º - O art. 26 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único:

“Art. 26 - (...)
Parágrafo único - O disposto no ‘caput’ deste artigo aplica-se aos

Estados constituídos a partir da transformação de territórios federais
em Estado, desde a data da transformação.”.

Art. 2º - O Poder Executivo federal, no prazo de noventa dias
contados da data da publicação desta emenda à Constituição
providenciará, caso ainda não o tenha feito, a transferência, para o
patrimônio do Estado constituído a partir da transformação de território
federal, dos bens pertencentes ao território que lhe deu origem ou dos
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bens de propriedade da União nele situados, respeitado o disposto no
art. 20.

Art. 3º - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação: Assinada por mais de metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação, conforme exigido no inciso III
do art. 60 da Constituição, esta proposta de emenda à Constituição
resulta de proposta do Colegiado dos Presidentes das Assembléias
Legislativas.

Afigura-se necessário que melhor se defina o conjunto dos bens
pertencentes aos Estados que, anteriormente ao seu surgimento,
constituíam território federal. A Constituição da República de 1988 não
fixou regras a esse respeito. Limitou-se a dizer, no § 1º do art. 18, que
podem ser criados Estados a partir da transformação de territórios. No
art. 26, apenas estabeleceu os bens pertencentes aos Estados.

Quando da transformação de territórios em Estados, é possível que
parte dos bens pertencentes à autarquia ou, embora pertencentes à
União, situados no território objeto de transformação, e que não se
encontrem relacionados no citado art. 26, tenham permanecido sob
domínio federal. É possível, em termos práticos, que tais bens não
tenham sido transferidos pela União para o novo Estado. Todavia,
seria justo e razoável que tal transferência se operasse, não só como
forma de reforçar a autonomia político-administrativa da unidade
federada, mas também para que a nova entidade conte com estrutura
patrimonial suficiente para exercer suas atribuições constitucionais.

Em razão disso, estamos propondo duas regras. A primeira insere
parágrafo único ao art. 26, de modo a deixar claro que o conteúdo de
tal dispositivo se aplica aos Estados constituídos a partir da
transformação de territórios federais, desde a data da transformação.

A segunda regra, que tem caráter transitório, dispõe que o Poder
Executivo federal, no prazo de noventa dias contados da data da
publicação desta emenda à Constituição, providenciará a
transferência, para o patrimônio do Estado constituído a partir da
transformação de território federal, dos bens pertencentes ao território
que lhe deu origem ou de propriedade da União nele situados,
respeitado o disposto no art. 20, caso ainda não tenha sido
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implementada a medida.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos

termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento
Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.750/2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada a apresentação, ao Senado Federal, da

proposta de emenda à Constituição constante do anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: A alteração que se pretende efetuar, no art. 132 da

Constituição Federal, de modo a deixar claro que os Legislativos
Estaduais podem ter Procuradoria e Consultoria Jurídica próprias, é
medida que tem plena sustentação jurídica, em vista da autonomia
administrativa, financeira, orçamentária e funcional assegurada ao
Poder Legislativo. No contexto de sistemas jurídicos democráticos,
não deve haver assimetria entre os Poderes. A existência de órgão
jurídico próprio fortalece a autonomia do Poder Legislativo.

De outra parte, embora os Poderes devam conviver em harmonia,
nem por isso, muitas vezes, deixam de encampar a defesa de teses
jurídicas distintas. Esse embate de idéias favorece a densificação dos
valores democráticos. Não deve predominar a opinião jurídica
emanada de órgãos diretamente subordinados à Chefia do Poder
Executivo.

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Altera o art. 132 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição.

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 132 da Constituição Federal o
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seguinte § 1º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 2º,
com a redação que se segue:

“Art. 132 - (...)
§ 1º - A representação judicial e a consultoria jurídica das

Assembléias Legislativas poderão ser exercidas por sua Procuradoria-
Geral ou Advocacia-Geral, a que caberá também a representação do
Estado em processo judicial que verse sobre ato praticado pelo Poder
Legislativo ou por sua administração, observado o disposto no “caput”
deste artigo quanto à carreira e à forma de ingresso dos respectivos
servidores.

§ 2º - Aos Procuradores referidos no “caput” e no § 1º deste artigo é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.”.

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

Justificação: Assinada por mais de metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação, conforme exigido no inciso III
do art. 60 da Constituição, esta proposta de emenda à Constituição
resulta de proposta do Colegiado dos Presidentes das Assembléias
Legislativas.

A alteração do art. 132 da Constituição da República, para deixar
claro que os Legislativos Estaduais podem ter Procuradoria e
Consultoria Jurídica próprias, é medida que tem plena sustentação
jurídica em vista da autonomia administrativa, financeira, orçamentária
e funcional assegurada ao Poder Legislativo. No contexto de sistemas
jurídicos democráticos, não deve haver assimetria entre os Poderes. A
existência de órgão jurídico próprio fortalece a autonomia do Poder
Legislativo.

De outra parte, embora os Poderes devam conviver em harmonia,
nem por isso, muitas vezes, deixam de encampar a defesa de teses
jurídicas distintas. Esse embate de idéias favorece a densificação dos
valores democráticos. Não deve predominar a opinião jurídica
emanada de órgãos diretamente subordinados à Chefia do Poder
Executivo.

Não se afigura necessário, diversamente do que ocorre com a
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Advocacia da União, exigir lei complementar para a organização dos
órgãos jurídicos estaduais. Basta considerar que a Constituição da
República, no referido art. 132, não impõe que as Procuradorias do
Poder Executivo Estadual sejam organizadas por meio de lei
complementar. Em respeito à autonomia política dos Estados, deve-se
deixar por conta das respectivas Constituições Estaduais a definição
da espécie normativa adequada – lei ordinária ou lei complementar.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.751/2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada a apresentação, ao Senado Federal, da

proposta de emenda à Constituição constante no anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: Assinada por mais de metade das Assembléias

Legislativas das unidades da Federação, conforme exigido no inciso III
do art. 60 da Constituição, esta proposta de emenda à Constituição
resulta de proposta do Colegiado dos Presidentes das Assembléias
Legislativas.

A alteração proposta incide sobre o art. 198, § 3º, I. Trata-se de
disposição constitucional segundo a qual compete à União editar lei
complementar que estabelecerá, entre outros, os percentuais que
indicarão os recursos mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em
ações e serviços públicos de saúde.

Objetiva-se, com a proposta ora apresentada, alargar o domínio de
atuação institucional dos Estados. Não se afigura razoável que, em
uma autêntica federação, os Estados não possam sequer estabelecer
normativamente os percentuais mínimos a serem aplicados em
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serviços públicos de saúde, sobretudo se considerarmos as enormes
disparidades regionais próprias de um país de dimensões
continentais, como o nosso.

Assim, propõe-se que os Estados possam editar lei complementar
que definirá, com base no disposto no § 2º do art. 198 da Constituição
Federal, os percentuais que aplicarão, anualmente, em ações e
serviços públicos de saúde, com fundamento em critérios relativos ao
índice de desenvolvimento humano regional e ao conjunto das
demandas sociais, o que é formalizado mediante o acréscimo de
parágrafo ao referido artigo.

Importa dizer que, quanto a essa matéria, a Constituição contém
disposições tanto no seu corpo permanente, mais precisamente no
referido art. 198 e seus desdobramentos, quanto na parte transitória,
mais precisamente em seu art. 77. O § 4º desse dispositivo estabelece
que, na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º,
a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-ão à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios os percentuais
constantes do art. 77. Como a proposta ora apresentada prevê a
edição de leis complementares no âmbito dos Estados, além da lei
complementar da União, impõe-se alterar também o referido § 4º.

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Modifica o art. 198 da Constituição Federal e o § 4º do art. 77 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1º - O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 198 - (...)
§ 3º - (...)
I - o percentual de recursos que a União aplicará, anualmente, em

ações e serviços públicos de saúde;
(...)
§ 7º - Leis complementares dos Estados e do Distrito Federal, que

serão reavaliadas pelo menos a cada cinco anos, definirão, com base
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no disposto no § 2º, os percentuais que Estados, Municípios e Distrito
Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, com fundamento em critérios relativos ao índice de
desenvolvimento humano regional e local e ao conjunto das
demandas sociais.”.

Art. 2º - O § 4º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (...)
§ 4º - Na ausência das leis complementares a que se referem os §§

3º e 7º do art. 198, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-
á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o
disposto neste artigo.”.

Justificação: Assinada por mais de metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação, conforme exigido no inciso III
do art. 60 da Constituição, esta proposta de emenda à Constituição
resulta de proposta do Colegiado dos Presidentes das Assembléias
Legislativas.

A alteração proposta incide sobre o art. 198, § 3º, I. Trata-se de
disposição constitucional segundo a qual compete à União editar lei
complementar que estabelecerá, entre outros, os percentuais que
indicarão os recursos mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em
ações e serviços públicos de saúde.

Objetiva-se, com a proposta ora apresentada, alargar o domínio de
atuação institucional dos Estados. Não se afigura razoável que, em
uma autêntica federação, os Estados não possam nem sequer
estabelecer normativamente os percentuais mínimos a serem
aplicados em serviços públicos de saúde, sobretudo se considerarmos
as enormes disparidades regionais próprias de um país de dimensões
continentais, como o nosso.

Assim, propõe-se que os Estados possam editar lei complementar
que defina, com base no disposto no § 2º do art. 198 da Constituição
Federal, os percentuais que aplicarão, anualmente, em ações e
serviços públicos de saúde, com fundamento em critérios relativos ao
índice de desenvolvimento humano regional e ao conjunto das
demandas sociais, o que é formalizado mediante o acréscimo de
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parágrafo ao referido artigo.
Importa dizer que, quanto a essa matéria, a Constituição contém

disposições tanto no seu corpo permanente, mais precisamente no
referido art. 198 e seus desdobramentos, quanto na parte transitória,
mais precisamente em seu art. 77. O § 4º desse dispositivo estabelece
que, na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º,
a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-ão à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios os percentuais
constantes no art. 77. Como a proposta ora apresentada prevê a
edição de leis complementares no âmbito dos Estados, além da lei
complementar da União, impõe-se alterar também o referido § 4º.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.853/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que pleiteia

seja solicitada ao Governador do Estado a concessão do título de
Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Charles Lotfi, Presidente da
Associação Comercial de Minas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.854/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Presidente da Copasa-MG providências com vistas às
obras de canalização, asfaltamento e manutenção do córrego que
menciona, no Bairro Distrito Industrial Jardim Riacho das Pedras, no
Município de Contagem.

Nº 2.855/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Transportes providências com vistas às
obras de canalização, asfaltamento e manutenção do córrego que
menciona, no Bairro Distrito Industrial Jardim Riacho das Pedras, no
Município de Contagem.

Nº 2.856/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Transportes providências com vistas às
obras de canalização e asfaltamento do córrego que menciona, no
Bairro Inconfidentes, no Município de Contagem.

Nº 2.857/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Presidente da Copasa-MG providências com vistas às
obras de canalização e asfaltamento do córrego que menciona, no
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Bairro Inconfidentes, no Município de Contagem.
Nº 2.858/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Governador do Estado providências com vistas às obras
de canalização e asfaltamento do córrego que menciona, no Bairro
Inconfidentes, no Município de Contagem.

Nº 2.859/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências com vistas às obras
de canalização, asfaltamento e manutenção do córrego que
menciona, no Distrito Industrial Jardim Riacho das Pedras, no
Município de Contagem. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.860/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Presidente da Copasa-MG providências com vistas à
instalação de rede de água na Rua Hum, no Distrito Industrial Jardim
Riacho das Pedras, no Município de Contagem. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.861/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação CDL Pró - Criança
pelo transcurso de seus 22 anos de fundação. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 2.862/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Academia Nevense de
Letras, Ciências e Artes pelo transcurso de seu 9º aniversário. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.863/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que pleiteia seja
solicitada ao Governador do Estado a concessão do título de Cidadã
Honorária do Estado à Sra. Anita Uxa, fundadora da Associação
Amigas da Cultura e grande incentivadora das artes nesta Capital. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 2.864/2008, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Itaúna pelo
107º aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 2.865/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com Fabiano Marques Miranda
pela conquista do 1º lugar na modalidade Calderaria, na Olimpíada do
Conhecimento do Senai disputada em Curitiba (PR). (- À Comissão de
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Educação.)
Nº 2.866/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia

seja solicitada ao Chefe da Polícia Civil cópia do exame de corpo de
delito que porventura tenha sido realizado em Neilimberg Rodrigues
Pereira, morto nas dependências da 16ª Delegacia Regional de
Segurança Pública de Uberlândia. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.867/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Colegiado das Corregedorias providências com
vistas à apuração da morte de Neilimberg Rodrigues, nas
dependências da 16ª Delegacia Regional de Segurança Pública de
Uberlândia.

Nº 2.868/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Chefe de Polícia Civil providências com vistas à
realização de novo exame de corpo de delito e à apuração dos fatos
sobre a causa da morte de Neilimberg Rodrigues Pereira, nas
dependências da 16ª Delegacia Regional de Segurança Pública de
Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.869/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Ministro das Relações Exteriores providências
para que a embaixada brasileira nos Estados Unidos dê apoio ao
cidadão mineiro Ronaldo Constantino Almeida de Giácono e a sua
família, preso por estar ilegalmente nesse país.

Nº 2.870/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Corregedor do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e ao Desembargador da 16ª Câmara Cível providências com
vistas a que seja agilizada a análise do Processo nº
1.0680.06.009159-1.

Nº 2.871/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Promotoria de Direitos Humanos da Comarca de
Contagem e à Promotoria Eleitoral desse Município providências,
tendo em vista as ameaças de morte que Leilane Angélica Mendes
alega estar sofrendo.

Nº 2.872/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Desenvolvimento Social e à
Promotoria de Defesa da Mulher providências com vistas a assegurar
a continuação do atendimento prestado pela Associação Vidas
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Mulher, do Município de Contagem, e a permanência da mencionada
instituição no Cesu.

Nº 2.873/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Corregedor da Polícia Militar providências com
vistas a que se apure denúncia apresentada por Gilmar Teixeira
Costa, que alega ter sido vítima de flagrante forjado de porte de
drogas e estar sofrendo perseguições e ameaças por parte dos
militares que efetuaram sua prisão.

Nº 2.874/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Promotoria de Justiça, ao Juiz Criminal de Direito
da Comarca de Vespasiano, e ao Presidente do Colegiado das
Corregedorias providências relativas à denúncia feita por Gilmar
Teixeira Costa, que alega ter sido vítima de flagrante forjado de porte
de drogas e estar sofrendo perseguições e ameaças por parte dos
militares que efetuaram sua prisão.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e dos Deputados Célio Moreira e outros e Dalmo
Ribeiro Silva e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Meio Ambiente, de Turismo, do Trabalho e
de Assuntos Municipais.

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

público que nos assiste pela TV Assembléia, visitantes das galerias,
não poderíamos deixar de fazer o registro da perda de mais um
guardião da sociedade mineira. Participamos, nesta última sexta-feira,
dia 29 de agosto, do enterro do Sd. Anderson Vieira Torres, de 29
anos. Era casado, estava lotado no Batalhão Rotam e foi morto na
última quinta-feira, dia 28, após ter sido baleado no abdome, durante
troca de tiros com criminosos no Bairro Goiânia, na Região Noroeste
de Belo Horizonte. O militar participava de uma patrulha de rotina para
prender traficantes e desarmar criminosos. O Soldado, mesmo usando
colete à prova de balas, teve a infelicidade de receber um tiro um
pouco abaixo do colete e um pouco acima do seu cinto de guarnição,
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vindo a falecer. Chegou a ser socorrido no Hospital João XXIII.
Mesmo submetido a cirurgia que durou 4 horas, não resistiu.
Perdemos, infelizmente, mais um guardião da nossa sociedade.

Muitas vezes, vemos a sociedade e até a classe política, de forma
geral, acompanharem esses fatos considerando-os rotina. Ilustre
Deputado Vanderlei Miranda, no enterro do Sd. Anderson Vieira
Torres, ocorrido no Bosque da Esperança, no dia 29 de agosto, havia
cerca de mil pessoas, que foram prestigiar e confortar a família. Entre
elas havia policiais militares, Bombeiros, policiais civis que foram
representar a Polícia Civil, além de vários moradores do Bairro
Goiânia, que tinham apreço e respeito pelo Soldado. Na oportunidade,
adentramos a capela do velório - se não me engano, a de número 5 -
e vimos a família e os amigos tristes, chorando. Aproximei-me do
caixão do Sd. Anderson Torres, ao lado do qual se encontrava o pai
do morto, Sr. Paulo Afonso Torres, que, num momento de desespero,
disse-me: “Deputado Sargento Rodrigues, foi embora o meu filho, o
meu irmão, o meu companheiro. Não sei se o senhor também é pai,
mas, se for, sabe a dor que sinto neste momento”. Diante disso, disse-
lhe que também tenho um filho, um garoto de 17 anos, e que estava
compreendendo perfeitamente a dor que ele, como pai, estava
sentindo. Bradava ele, dentro do velório, suplicando por justiça, pela
dignidade da pessoa humana, pois seu filho querido, de apenas 29
anos, havia sido levado por criminosos durante o combate ao crime.

Faço esse registro, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados
e cidadãos que nos acompanham pela TV Assembléia, para dizer que
a sociedade perdeu mais um guardião. Ou seja, perdemos mais uma
pessoa que, durante tantas madrugadas, enquanto dormíamos
debaixo de cobertores e de um teto acolhedor, enfrentava o frio e a
chuva para combater o crime. Foi um momento de muita tristeza e
consternação.

Ao somarmos os números de servidores da área de segurança
pública que perdemos, certamente obteremos um resultado
alarmante. Durante certo período, fizemos um levantamento e
registramos as mortes de policiais, Bombeiros e Agentes
Penitenciários em nosso Estado. Para que os senhores, as senhoras,
os cidadãos que nos acompanham tenham uma idéia disso, apenas
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em 2003 morreram 26 servidores da área de segurança pública; em
2004, registramos uma baixa desesperadora, pois perdemos 34
servidores; em 2005, 24 servidores da área de segurança pública
foram mortos durante o combate ao crime; em 2006, 20 policiais e
Bombeiros morreram durante sua atividade; em 2007, 12 morreram; e
este ano, 5 servidores já morreram durante o seu trabalho. Sr.
Presidente, de 2003 até agora, no total, morreram, em serviço ou em
razão de sua atividade, 121 servidores da área de segurança pública.
Desse total, 86 eram policiais militares, oito Bombeiros, 23 policiais
civis e quatro Agentes Penitenciários.

Ilustre Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente desta nossa
Casa, a morte de servidores da segurança pública tem sido
banalizada de forma aviltante e é ignorada pela sociedade, pela
imprensa, pelo poder político ou por demais poderes, e não há reação
por parte da sociedade, por parte da classe política no seu todo, dos
governos ou do Parlamento, para que essa situação seja freada. Não
há uma reação efetiva.

Por que dizemos que não há essa reação? De 2003 até o presente
momento, foram 121 servidores. Sr. Presidente, esta Casa possui 77
Deputados. Imagine que no período de 2003 a 2006 morreram mais
servidores da área de segurança do que todo o conjunto do
Parlamento. Se esta Casa, durante um mandato, perdesse os seus 77
Deputados em uma situação como essa, ainda não seria suficiente
para igualar o número dos servidores da área de segurança pública
que têm sido mortos de forma covarde e cruel por bandidos que não
se preocupam com a família, com os direitos humanos dos policiais,
de suas esposas, de seus filhos, de seus pais, de suas mães. Esses
bandidos não se preocupam com a dor de ninguém.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o policial é o
último obstáculo do Estado. Ele é aquele que detém o monopólio legal
e legítimo do uso da força. É o único servidor público autorizado a
portar uma arma em defesa da sociedade. Sr. Presidente, pois nem
esses o crime está respeitando. Não se lembra dos direitos humanos
dessas vítimas. Não se lembra dos direitos humanos daquela família
que chorava convulsivamente ao lado do caixão de mais um guardião
da sociedade que perdemos para o crime.
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Sr. Presidente, isso me faz pensar que muitas vezes estamos aqui
quebrando a cabeça para tentar aprovar um projeto que traga algum
benefício para se proteger um pouco mais. Aqui quero mandar um
recado para o nosso Líder do Governo. Não um recado no caráter de
crítica destrutiva, mas um recado construtivo ao nosso Líder do
Governo, Deputado Mauri Torres, ao nosso Presidente da
Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, e ao nosso Governador
Aécio Neves.

Sr. Presidente, nesta Casa tramita um projeto de nossa autoria que
prevê a obrigatoriedade, por parte do Estado, do fornecimento de
colete à prova de bala a todos os policiais. Sr. Presidente, Deputado
Doutor Viana, há poucos dias me queixei com V. Exa. das dificuldades
que temos para conseguir pautar um projeto de Deputado. Um projeto
que, além de sério e lícito, é moral. Um projeto que realmente visa
ajudar aqueles que estão guardando o sono dos cidadãos de Minas
Gerais. Esse projeto torna obrigatório o fornecimento do colete, mas
encontramos resistência. Há resistência da Seplag e, muitas vezes,
até do governo, a colocar um projeto desse para ser votado. Há mais
de seis meses esse projeto está pronto na ordem do dia, para tornar
obrigatório aquilo que já é obrigação do Estado. Fornecer no mínimo
um colete à prova de bala para aqueles que saem no combate ao
crime.

Sr. Presidente, quase todos os dias temos policiais envolvidos em
troca de tiros com criminosos perigosos. Tive oportunidade de mostrar
a V. Exas. as fotos do Cb. Valdec, em São Gotardo, que tomou um tiro
de fuzil 7,62, e sua cabeça se abriu ao meio.

Muitas vezes ficamos tristes quando apresentamos proposta de lei
no Parlamento e, depois de vencido... Há poucos dias, disse ao
Deputado Doutor Viana e tenho desabafado com outros Deputados: o
Parlamento vive uma situação delicada quanto à produção de leis,
porque a faixa de competência entre a União, o Congresso Nacional e
a Câmara de Vereadores é muito estreita. Resta-nos uma faixa muito
pequena para legislar. Depois de driblar tudo isso, encontrar uma
saída e apresentar projeto que proteja o policial nas ruas tornando
obrigatório o fornecimento do colete à prova de balas, que é um
equipamento de proteção individual... É como um funcionário da
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Cemig ter de subir ao poste sem capacete nem luvas para mexer na
rede elétrica, ou outro trabalhador que precise de equipamento de
proteção individual, e não o tenha. Mas, quando o setor é privado, o
Estado é voraz para punir, autuar e multar, enquanto a empresa não
resolver o problema.

Mas, se é o próprio Estado que fica devendo aos seus servidores,
temos que fazer um apelo desesperado ao Deputado Alberto Pinto
Coelho, nosso Presidente, ao Líder do Governo, Deputado Mauri
Torres, e ao governo, para que permita uma interlocução política e
coloque o projeto na pauta de votação.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, ilustres companheiros
Deputados Eros Biondini e José Henrique, ao nos assistirem, as
pessoas acham que o Deputado vai chegar aqui e simplesmente
apresentar um projeto de lei que será aprovado e sancionado pelo
Governador. Não é bem assim. Além de muita criatividade para
traduzir o sentimento, a demanda da população, temos que perguntar
se a competência é da União ou do Município ou a iniciativa é do
Governador ou do Deputado. Depois de driblar tudo isso é que iremos
legislar. Aí, Deputado Doutor Viana, temos de gastar muita energia
para conseguir convencer o governo, para que o projeto do Deputado
seja incluído na pauta.

Faço este desabafo, Sr. Presidente, para dizer que a perda desse
policial militar, Anderson Vieira Torres, de 29 anos, apenas, para o
crime é lamentável. Disse ao pai que o nome de seu filho seria
lembrado na tribuna da Assembléia e registrado nos anais da
Assembléia, e diria a toda a sociedade, ao Governador Aécio Neves e
a todo o conjunto da classe política que Minas Gerais perdeu mais um
guardião combatendo o crime. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, colegas Deputados,

funcionários da Casa, imprensa, público que nos assiste das galerias
e pela TV Assembléia, serei breve. Tenho quatro assuntos de grande
importância para tratar.

O primeiro é sobre a reforma política. Às vezes, vivemos momentos
de tempestades políticas exatamente porque aqueles que deveriam
trabalhar para que houvesse uma reforma político-partidária ampla
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não estão fazendo isso. Depois, choram sobre o leite derramado.
Essa reforma é realmente necessária. Talvez todas as reformas sejam
importantes, mas talvez essa seja uma das mais necessárias.

A partir da reforma política, ao se determinarem todos os deveres e
direitos dos componentes políticos, dos homens públicos, eles
poderão cumprir com os seus deveres e obrigações e reclamar os
seus direitos, mas, enquanto isso, situações vão continuar ocorrendo,
como é o caso da súmula vinculante, em forma de lei, exercitada pelo
Poder Judiciário. Isso ocorre porque, nos últimos anos, em nosso país
as questões foram bastante “judicalizadas”. Hoje, busca-se amparo
legal e jurídico para tudo, e, é claro, a Justiça tem de dar resposta a
todas as questões, solicitações e reclamações.

Vez por outra, pode ocorrer, como ocorreu, uma ação judicial que
deveria ter sido analisada e discutida pelo Congresso, pelos
Deputados e pelos Senadores, pelo Poder que tem o dever de fazer
leis, que elege seus membros para fazer leis, mas que assim não tem
feito ou, pelo menos, está deixando a desejar. Não adianta reclamar, o
mais correto é reconhecer a falha e procurar corrigi-la, visto que uma
súmula vinculante não é suficiente para impedir a reforma política, que
precisa ser feita a todo o custo.

Esperamos que esta Casa dê a sua colaboração. Aliás, a
Assembléia de Minas já tem proporcionado sugestões sobre
propostas de emenda à Constituição federal, cumprindo o seu papel.
Da mesma forma, a Mesa tem buscado levar sugestões ao Congresso
Nacional. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais procura fazer
esse papel dentro das suas limitações, mas o dever é do Congresso
Nacional, em nível federal, dos Srs. Senadores e Deputados Federais.
Então, sobre essa reforma, a partir do que vem ocorrendo, que
tenham consciência do seu dever, em vez de ficarem reclamando, já
que eles são eleitos para isso, como nós, que aqui estamos para fazer
as leis e fiscalizar o governo.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é ainda relacionado
com as leis, ou melhor, a ausência da feitura de leis. Temos muitas
leis, é claro, mas ainda existem setores em que há necessidades e
deficiências, demandando novas leis para dar cobertura à sociedade,
em determinadas circunstâncias.
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Agora estamos vivenciando o momento dos grampos. São muitas as
reclamações porque grampearam Senadores e Ministros do Supremo.
Isso é interessante porque, há poucos anos, há cerca de três anos e
pouco, a mando do Ministro Palocci, lembro-me de que um caseiro
teve a sua conversa grampeada, e eles levaram a cabo essa situação
e fizeram uma cobrança infernal sobre o suposto responsável por
aquela irregularidade, até que o Ministro Palocci fosse retirado do
Ministério, por ele ter agido de maneira incorreta. Agora, a coisa está
mais “light”, visto que se grampeia irregularmente a conversa de um
Ministro, de um Senador e de tantas outras autoridades, sem
autorização legal para isso, e pouca coisa acontece, ou melhor, quase
nada acontece, quando muito uma advertência ou um afastamento
temporário, apenas. É extremamente grave tanto aquela situação
anterior do caseiro - sem desmerecê-lo, porque o que aconteceu com
ele é igualmente importante e tinha de ser feito aquilo - e agora novos
grampos aconteceram. Fato é que o responsável por esses novos
grampos já deveria ter sido afastado definitivamente da direção da
Abin, que é a entidade que vem fazendo esses grampos ilegais e
irregulares. Realmente esperamos que isso aconteça após a
confirmação completa de tudo o que aconteceu.

Mas não me cabe julgar essas ações, que devem ser tratadas pelo
Ministério Público e pela Polícia Federal. No entanto, cabe-nos dizer
que os Deputados Federais e Senadores não fazem as leis para coibir
essas ações. Tomei conhecimento de um projeto de lei do Deputado
Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, que está no Congresso desde 1990 e
até hoje não foi votado. Agora, que aconteceram esses fatos, farão o
possível para votá-lo às pressas. O que mostra, mais uma vez, que o
Congresso, eleito pelo povo para fazer as leis maiores de
sustentabilidade do País, não está cumprindo o dever constitucional
que a sociedade lhe confere. É necessário alertá-lo. Agora, o Senado
vai correr para votar essa lei dos grampos irregulares e ilegais. Até os
grampos legais devem ser regulados, acompanhados e determinados
legalmente. Portanto, trata-se de mais uma falha do Congresso
Nacional, que não está cumprindo seu dever de legislar. Isso é
fundamental. Mas, para aparecer, queriam fazer mais uma CPI dos
grampos, quando já existe uma em andamento. Para quê outra CPI?
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Preocupam-se demais em discutir, brigar e aparecer, mas não
conseguem, com consciência, determinação e efetividade, solucionar
os problemas existentes, muitas vezes por omissão do próprio
Congresso, dos próprios Deputados e Senadores.

Fica esse alerta para esse fato, que é verdadeiro, real e concreto e
que tem prejudicado a sociedade brasileira e, em algumas
circunstâncias, até mesmo a atividade política.

Outro assunto extremamente importante é o voto consciente.
Precisamos alertar a sociedade para não deixar que seu voto seja
modificado por qualquer coisa que não seja a consciência de eleger o
melhor candidato, aquele que poderá solucionar as necessidades da
sua comunidade e da sua cidade. Só assim poderá votar com
liberdade, com consciência crítica, com discernimento do certo e do
errado, ouvindo a todos, mas não se deixando levar por promessas
enganosas, promessas que, sabemos, na maioria das vezes não
serão cumpridas. Principalmente aquelas promessas de baixar ou não
cobrar impostos, trazendo uma falsa expectativa. E depois, quando a
promessa não é cumprida, dizem apenas que pensavam que
poderiam perdoar dívidas e que não sabiam que a lei não o permitia.
Mas todos sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal e as outras
leis exigem que Prefeituras, Estado e Federação cobrem seus
impostos legalmente. Não se deixem levar por promessas enganosas
e que não serão cumpridas, seja por quem for. Estamos no
Parlamento, na Casa das leis, e estamos sendo questionados por
isso.

Temos de ter firmeza e coragem de dizer que não é permitido ao
Executivo, seja o municipal, o estadual, ou o federal, deixar de cobrar
os impostos e taxas legalmente constituídos, porque isso infringe a Lei
de Responsabilidade Fiscal e impede que se cumpram os benefícios
prometidos às pessoas, enganadas em troca de voto - até porque, na
maioria das vezes, quem promete já tem conhecimento de que aquilo
não vai acontecer; é uma promessa falsa e enganosa em que o povo
não deve crer, e nós, aqui, temos a obrigação de alertá-lo para isso.

Então, fica essa solicitação de que façam uma análise dos
candidatos; nas próximas eleições, que são municipais, que analisem
o candidato a Vereador, a Prefeito e mesmo a Vice-Prefeito, que



251

também tem importância. Não pensem que o Vice-Prefeito pode ser
qualquer um porque não vai atuar; ao contrário, hoje a maioria dos
Vice-Prefeitos são extremamente atuantes e ativos e com certeza vão
fazer parte das administrações deste Estado e de todo o País. Então,
fica esse alerta, esse chamamento à reflexão para que se dê um voto
consciente e determinado àquele que tenha mais probabilidade de
cumprir suas promessas, mais experiência e conhecimento e
apresente propostas corretas e viáveis.

Em quarto lugar, quero voltar a um assunto que abordei há um mês,
relativo aos flanelinhas, um grupo hoje reconhecido legalmente. Nada
tenho contra esse reconhecimento; sabemos que alguns entre eles
trabalham corretamente, e nada temos contra eles. Mas temos de
cobrar da Prefeitura uma fiscalização maior, com o apoio da própria
Polícia Militar, porque as extorsões estão sendo muitas. Fui a um
casamento na Igreja da Boa Viagem e, ao parar, o flanelinha me
cobrou R$10,00, a serem pagos na hora. Disse-lhe que pagaria
R$5,00, mas na saída: “Depois eu pago, e você não fica olhando o
carro”. Ele disse que tinha de ser naquela hora mesmo, e me
intimidou. Fiquei até com medo do rapaz; estava com minha esposa e
fiquei amedrontado. Muito além da experiência pessoal por que passei
há alguns dias, creio que isso deva estar acontecendo com uma
freqüência enorme. Assim, temos de cobrar da Prefeitura,
inicialmente, a legitimação, o registro, a confirmação dessas pessoas
que têm o direito de trabalhar na rua. Em primeiro lugar, a rua é
pública, e nada deveria ser cobrado; segundo, a Prefeitura já cobra a
taxa de estacionamento do carro, e temos de colocar o comprovante
do pagamento do estacionamento; e ainda aparecem esses rapazes,
esses homens, ameaçando as pessoas.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Em relação a esse
último tema, Deputado, realmente é o crime de extorsão, previsto no
art. 158 do Código Penal. É uma tristeza, porque a Prefeitura tem
conhecimento da situação. Se ela fosse mais atuante do ponto de
vista do código de posturas, já ajudaria muito.

Por outro lado, é preciso que o Prefeito - no caso de Belo Horizonte,
do Prefeito Fernando Pimentel - tenha mais ousadia para chamar as
Polícias Civil e Militar, desenvolver operações e até legislar nessa
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área. É possível, sim, e V. Exa. até já mostrou o caminho: cadastrar,
identificar. Depois de identificar e cadastrar, aí sim, é possível pensar
até mesmo em uma punição no âmbito administrativo, que é
competência do Município, para coibir-se essa prática. É uma
vergonha que o Prefeito Fernando Pimentel não cuide dessa área e
não se manifeste sobre ela. As pessoas estão sofrendo extorsão, sim,
o que é um crime, e o Prefeito deveria estar preocupado com essa
situação. Parabéns a V. Exa., porque isso incomoda, e muito, as
pessoas em Belo Horizonte.

O Deputado Doutor Viana - Realmente, é uma ameaça: à noite,
quando vamos estacionar tranqüilos e ainda nem saímos do carro,
alguém nos aborda pedindo ao “senhor” ou à “madame” para olhar e
tomar conta do carro. Às vezes já chegam pedindo dinheiro, porque
para parar ali é preciso que se paguem R$10,00 antecipadamente, e
todos sabemos que, ainda que paguemos, o flanelinha não vai ficar
olhando coisa alguma.

Esse absurdo está ocorrendo, e muitas pessoas estão sendo
ameaçadas.

Sargento Rodrigues, você disse a coisa certa: devem procurar a
polícia, mas as pessoas não a procuram porque, na maioria das
vezes, o flanelinha não fica detido, apenas chama-se sua atenção ou
é feita uma ocorrência. Então ele volta para a rua e marca a pessoa,
seu carro, e pode fazer ameaças, seguindo-a até sua casa, e a coisa
pode ficar pior.

As pessoas estão sendo extorquidas, impossibilitadas e
incapacitadas de reagir, e nós, homens públicos, não podemos deixar
isso ocorrer. Temos de dar segurança e proteção, pois é nosso dever;
ainda mais nos estacionamentos cobrados, que deveriam ser
fiscalizados. Se a pessoa estacionar seu carro e não colocar o papel
da BHTRANS, ela será multada e o carro pode até ser recolhido. Mas
a pessoa paga e ainda sofre ameaça, se não pagar ao flanelinha, que
pode riscar seu carro, estragá-lo, esvaziar o pneu ou até agredir essa
pessoa. Ficamos com medo de ser agredidos fisicamente, porque não
sabemos o que se passa na cabeça do rapaz que chega ameaçando.

Sei de casos em que pessoas não deram o que foi pedido, quiseram
dar menos, e o rapaz riu e disse: “O que é isso? Anda logo, solta logo
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a grana, senão é pior para você”. Eles ameaçam mesmo. Isso tem de
ser muito discutido, e cobraremos uma atitude da administração
municipal.

Ao chegar aqui, vi, com muita alegria - foi publicada nesses dias -,
uma reportagem sobre esse assunto, feita pela revista “Encontro”, da
qual tomaremos conhecimento com mais profundidade. Trata-se de
um tema que nos preocupa muito, porque está agredindo a nossa
sociedade, e não podemos deixar isso ocorrer. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, todos os que nos acompanham na Casa do povo mineiro
e que nos assistem pela TV Assembléia, inicialmente quero relatar
que tive a alegria, nesta semana, de testemunhar e participar de um
evento marcante, uma decisão histórica dos avicultores de Minas
Gerais, na abertura da 28ª Festa do Frango e da 8ª Festa do Suíno,
na cidade de Pará de Minas. A Associação dos Avicultores de Minas
Gerais - Avimig -, numa iniciativa histórica, em parceria com a
Secretaria de Agricultura, criou um fundo privado de proteção
sanitária. Isso tem um significado importante não só para a economia
desse importante setor - que emprega milhares de pessoas e é
importante na balança comercial de Minas, um dos maiores Estados
produtores de carne de frango para o mercado interno e para a
exportação -, mas também para o consumidor, o cidadão que
consome a carne de frango e, obviamente, quer ter a segurança de
que esse alimento é de boa qualidade.

De fato podemo-nos orgulhar de que a tecnologia do produtor rural,
no processamento dos alimentos em Minas e no Brasil, tem evoluído.
Não é por acaso que o País hoje se sustenta basicamente na âncora
verde. O que se produz no campo, o trabalho do produtor, do
trabalhador rural, garante o abastecimento do mercado interno e o
alimento na mesa de todos os brasileiros, e desejamos que isso
ocorra de maneira farta para todos. Para isso, precisamos ainda de
várias mudanças sociais no País, mais emprego e mais justa
distribuição de renda. Além de cumprir essa missão, a agricultura
responde por 40 bilhões da exportação brasileira, o que representa
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mais do dobro do superávit da balança comercial brasileira. Se não
tivéssemos a agricultura trabalhando e exportando, o Brasil hoje seria
deficitário e estaria importando mais do que exporta. Isso tudo
complicaria a vida dos brasileiros e a nossa economia.

Digo isso porque, muitas vezes, quem vive nas cidades não conhece
a luta do homem do campo e a importância da atividade agropecuária
para a vida de todos, não só para quem está no campo levantando-se
cedo para tirar leite, para cuidar de um rebanho e de uma granja. É
também importante para quem está na cidade cuidando de serviços
burocráticos, trabalhando na área pública. A agricultura é uma das
bases do desenvolvimento de um país.

Não é por acaso que o Brasil é tido como um dos países que mais
deverá crescer nos próximos anos, nas próximas décadas. Há a
expectativa de que aumentará em 150% o seu PIB. Queira Deus que
façamos isso junto com medidas de melhora na vida de todos e de
maior justiça social. Como disse, dentro de duas décadas o PIB será
150% maior do que é hoje, próximo de R$1.000.000.000.000,00.
Podemos chegar à casa dos R$2.500.000.000.000,00 daqui a alguns
anos. Isso significa que a riqueza do País aumentará. Todavia, o que
não podemos permitir é que aumente para alguns poucos. Para isso,
será preciso muita mudança. Ainda somos um país onde os bancos
são os que mais lucram, com juros altos. Quem produz no campo
pegará dinheiro emprestado e boa parte do que obteria de lucro levará
para o banco, que ganha bilhões e bilhões. Os bancos jamais
ganharam tanto dinheiro em toda a história do País; aliás, agora,
estão ganhando mais.

É preciso haver mudanças nas políticas públicas. Há outros setores
que ganham demais e a grande maioria da população ganha de
menos. Então, a agricultura pode ajudar-nos a mudar isso, pois
emprega muitas pessoas e gera muita riqueza. Portanto, precisamos
ficar atentos.

Falava sobre um fundo que foi criado pelos avicultores. Olhem para
os senhores verem onde estamos. Deputado Eros Biondini, grande
parlamentar e que, para minha alegria, é meu colega de profissão,
pois, como médicos veterinários, conhecemos bem esse assunto de
produção animal - aliás, como dedicamos tempo integral à nossa
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atividade pública, estamos um pouco desatualizados, pois isso é muito
dinâmico -, sabemos da importância da saúde animal para que o
alimento seja bom.

Esse fundo da avicultura significa algo. Por exemplo, estão-se
produzindo milhares de aves, de frangos no galpão. Se ocorrer uma
doença, é preciso, em alguns casos, exterminar, ou seja, abater todo
o plantel, que não pode ser consumido. É necessário incinerá-lo para
evitar que a doença se espalhe. Vamos citar como exemplo a gripe
aviária, doença sobre a qual toda a imprensa falou e que continua
afetando plantéis na Ásia, na China e em alguns países do mundo e
que, se for transmitida, mata o ser humano. No Brasil, não temos gripe
aviária. Todavia, é preciso ter constantemente um sistema de
vigilância atento, para que, caso a doença surja, possamos erradicá-la
rapidamente. Daí a importância desse fundo que os próprios
avicultores criaram. Aliás, retiraram alguns centavos de cada frango
exportado, ou seja, de cada ave exportada, e um pouco será
guardado no fundo. Caso ocorra o diagnóstico de que há uma doença
no plantel, o próprio produtor deverá ir até lá para denunciar. Quer
dizer, levar a informação para as autoridades sanitárias de que surgiu
uma ave doente no seu plantel e que é preciso fazer o exame para
verificar se é uma doença grave. Se for, deverá abater todo o plantel,
mas não terá prejuízo, pois o fundo pagará. Isso garante que o
produtor não terá medo, mas sim, interesse de levar a ave para ser
examinada a fim de evitar que a doença se espalhe, mesmo sabendo
que terá de matar sem proveito algum, incinerando todo o plantel de
milhares e milhares de aves, já que a doença é grave. Isso é
importantíssimo para que o nosso consumidor, ou seja, o cidadão que
come a carne de frango, de aves, tenha certeza de que continuará
adquirindo um produto sadio, com segurança alimentar; e, além disso,
para todo o mundo respeitar o Brasil dizendo: esses brasileiros são
sérios, previnem-se e não ficarão escondendo uma doença, portanto,
podemos comprar a carne do Brasil.

Com prazer, concedo aparte ao nobre Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,

agradeço-lhe o aparte. Senti-me impelido e até mesmo na obrigação
de aparteá-lo e parabenizá-lo, porque não só o tema abordado hoje
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nessa tribuna é de suma importância, mas também porque todo o
trabalho que V. Exa. vem realizando em benefício e apoio à
agricultura, à pecuária, aos pequenos produtores é às cooperativas é
relevante e precisa ser destacado nesta Casa.

O Brasil possui aptidão, vocação, agricultura e terras, coisas que
muitos outros países lamentam não ter, e também um potencial muito
maior a ser explorado. V. Exa. tem sido referência para todos nós,
parlamentares, pares de V. Exa., e particularmente para mim, que
também sou seu colega na profissão de médico veterinário, profissão
fundamental para o crescimento, o acompanhamento, a saúde, a
produção animal e até mesmo a agroindústria. Quando entrei nesta
Casa, o Conselho de Medicina Veterinária disse que reconheceria
aquele que tem sido o legítimo representante não só dos médicos
veterinários, mas também dos zootecnistas, o Deputado Domingos
Sávio. Parabéns pelas suas palavras. Continue nessa luta, pois nós,
seus colegas, continuaremos apoiando-o para que a nossa
agricultura, pecuária, produção animal e todo o avanço tecnológico
sejam explorados ao máximo e de maneira responsável, tornando-os,
assim, reconhecidos externamente e fazendo com que o Brasil,
sobretudo o Estado de Minas Gerais, cresça cada vez mais nesse
campo que está à nossa frente. Parabéns.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Eros
Biondini. V. Exa. foi generoso comigo, mas foi modesto, pois chegou
aqui com um domínio muito grande dessa área e já possui um papel
grande de contribuição, haja vista a aprovação que conseguimos aqui
da Gedima, gratificação para os servidores do IMA. Conseguimos tirar
os servidores do IMA, os veterinários, de uma condição salarial
absurda, bem abaixo do mercado. Aproveito para dizer que estamos
trabalhando com a Secretária Renata Vilhena para que a
regularmente com rapidez, pois, infelizmente, estamos dependendo
disso. A lei já está aprovada, temos isso garantido, aliás
retroativamente a janeiro. Estamos trabalhando, e dou testemunho de
que o Deputado Eros Biondini tem sido parceiro para fazermos com
que esse benefício chegue de fato ao servidor público. Obviamente,
estaremos lutando para que isso também chegue a outras categorias,
porque sabemos que a luta do servidor público merece todo o nosso
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respeito. Precisamos encontrar formas de maneira responsável, séria,
sem fazer promessas quanto ao que não é possível, a fim de
proporcionar um tratamento adequado e justo para todos os
servidores da agropecuária, meus colegas de profissão, mas, em
especial, os da educação e da saúde, para termos um serviço de
qualidade para todos os mineiros. Esse é o propósito do governo
Aécio Neves, e temos esperança de chegar até lá. Temos muito
caminho pela frente e temos de lutar muito.

Retomo a questão da saúde animal e encerro falando sobre a
Associação dos Avicultores de Minas Gerais - Avimig -, que liderou o
processo. Além desse fundo dos agricultores, temos outros desafios.
Na área do gado de corte, por exemplo, Deputado Eros Biondini,
temos um desafio seriíssimo, a chamada zona-tampão, área em que
duzentos e poucos Municípios de Minas Gerais - o Deputado Doutor
Viana sabe disso, pois também percorre toda a região de Minas -
estão proibidos de exportar para o Mercado Comum Europeu sob a
alegação de que são áreas que não estão livres da aftosa. Sabem
quando houve aftosa lá? O Deputado Eros Biondini sabe, pois é
profissional da área, como eu. Em 1994, ou seja, há mais de 14 anos.
Nunca mais houve. Portanto, é uma região mais segura do que outras
do País que estão exportando. Infelizmente, esses produtores estão
sendo penalizados, pois quando vão vender o boi de corte, que já está
pronto para o abate, às vezes são penalizados em 10%, porque o
frigorífico que compra para exportação alega que o animal não serve,
pois a região está impedida de exportar. Isso é um absurdo.

Ontem, nesse evento em Pará de Minas, conversei com o Secretário
Gilman Viana, que sabe que essa é uma luta nossa, e não
descansaremos enquanto não conseguirmos liberar todos os
Municípios de Minas para exportação. Ele disse que a Secretaria está
numa fase adiantada nesse trabalho. Se Deus quiser, ainda neste ano
conseguiremos superar essa barreira que prejudica os produtores da
região do Centro-Oeste mineiro, toda a margem do São Francisco!

Considerando a nascente do São Francisco, de quem o olha da
nascente em direção à sua foz, toda a margem está do lado direito; se
considerarmos o contrário, do lado esquerdo. Ou seja, a região do
Centro-Oeste, de Divinópolis, de Formiga até Abaeté, está toda
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prejudicada. E estamos lutando para modificar isso.
Há outro aspecto que também gostaria de abordar neste último

minuto: os produtores rurais. Há um projeto, de nossa autoria,
procurando rever a questão do ICMS do leite, que está vivendo um
momento difícil novamente. As empresas estão baixando o preço do
leite ao produtor em plena entressafra. No momento em que o
produtor está gastando muito para conseguir produzir o leite,
curiosamente as empresas começam a baixar o preço, e alegam que
parte disso é causado por impostos. Estarei tratando disso, na
próxima semana, na Secretaria de Estado de Fazenda - já há uma
reunião marcada. Um projeto de minha autoria está tramitando, a fim
de melhorar a situação para o produtor e para as indústrias de
laticínios.

Sei que há algo errado mesmo. Há uma pauta que está cobrando o
ICMS para o leite que é vendido para fora do Estado, como se o preço
do leite fosse, no mínimo, R$0,93, ou seja, R$0,75 para o produtor e
mais alguns centavos para resfriar e industrializar esse leite, a fim de
ser vendido. Na verdade essa pauta está alta, e o Estado acaba
cobrando um imposto acima do que deveria ser cobrado. Isso tem de
ser revisto. É preciso também alertar sobre os acordos de preços de
grandes empresas, para sufocar o produtor, para baixar o preço sem
que haja motivo para isso.

 Portanto, Sr. Presidente, finalizo dizendo que temos uma luta
grande em defesa do produtor rural. E essa luta não deve ser isolada,
de um ou de outro Deputado, mas sim deve ser de todos os
Deputados. Não importa se esse produtor vive na cidade ou no
campo. Todo o mundo precisa do alimento no dia-a-dia, seja o
cidadão que vive na cidade, seja aquele que vive no campo. Então
tratar quem trabalha na atividade agrícola com respeito, tratar essas
questões com o devido cuidado, é obrigação de todos nós. Por isso
mantenho esse compromisso com o setor agropecuário desde o dia
que cheguei a esta Casa; e isso não significa ser um Deputado só
dessa classe. Pelo contrário, vivo na cidade - sempre -, mas tenho a
consciência de que isso hoje é um assunto de interesse do País, e
temos de tratar essa questão com a devida responsabilidade. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não havendo outros

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

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 2.869 a 2.874/2008, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 17ª Reunião Extraordinária, em
3/9/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.613/2008, do Deputado André
Quintão, e 2.636/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e do
Requerimento nº 2.825/2008, do Deputado Doutor Viana; de Meio
Ambiente - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 3/9/2008, do
Projeto de Lei nº 2.638/2008, do Deputado Wander Borges; de
Turismo - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 3/9/2008, dos
Requerimentos nºs 2.814/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho,
e 2.815/2008, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho - aprovação, na
14ª Reunião Ordinária, em 3/9/2008, dos Projetos de Lei nºs
2.248/2008, do Deputado Wander Borges, 2.331/2008, do Deputado
Célio Moreira, 2.380/2008, do Deputado Irani Barbosa, 2.417/2008, do
Deputado André Quintão, 2.518, 2.537 e 2.545/2008, do Deputado
Paulo Guedes, 2.548/2008, do Deputado Dimas Fabiano, 2.552/2008,
do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.562/2008, do Deputado Hely
Tarqüínio, 2.565/2008, do Deputado Inácio Franco, 2.581/2008, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.599/2008, do Deputado Antônio
Carlos Arantes, 2.601/2008, do Deputado Deiró Marra, 2.607/2008, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.608/2008, do Deputado Ruy
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Muniz, 2.622 e 2.623/2008, do Deputado Antônio Júlio, e 2.625/2008,
do Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs
2.811/2008, da Comissão de Justiça, e 2.830/2008, do Deputado
Doutor Rinaldo; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 24ª
Reunião Ordinária, em 3/9/2008, do Requerimento nº 2.827/2008, do
Deputado Zezé Perrella (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 da
Deputada Ana Maria Resende solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 2.485/2008 (Arquive-se o projeto.); 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 a entrega do título de cidadão honorário do Estado de
Minas Gerais ao Sr. Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, e Dalmo
Ribeiro Silva e outros solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear o Banco do Brasil pelo transcurso de seu
bicentenário.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
18.515, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2008

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 Total à Proposição de Lei nº
18.515; discurso do Deputado Carlin Moura; questão de ordem -



261

Encerramento.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - 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 Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.515, que proíbe a cobrança de consumação
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mínima por fornecedor de produto ou serviço. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana;
Srs. Deputados; Sras. Deputadas; público presente; telespectadores
da TV Assembléia; o Projeto de Lei nº 2.202/2005, do Deputado
Leonardo Moreira, aprovado em 1º e 2º turnos no Plenário desta
Casa, tem conteúdo bastante importante, especialmente para os
consumidores em geral. A proposta em análise pretende instituir a
vedação de cobrança de consumação mínima por parte dos
estabelecimentos comerciais do Estado. Segundo o autor do projeto, o
ilustre Deputado Leonardo Moreira, trata-se de medida que tem o
propósito de corrigir grave distorção existente no mercado de
consumo, uma vez que a cobrança da consumação praticamente
obriga o jovem que freqüenta casas noturnas a beber e comer, muitas
vezes, quantidades incompatíveis com a sua vontade.

Esse é um fato muito marcante para quem freqüenta principalmente
as casas noturnas como as que existem em Belo Horizonte.

Deve ser lembrado que há anos essa prática vem sendo adotada
pelas casas noturnas de quase todo o País, contrariando as
disposições legais que versam sobre a matéria. Em muitas unidades
da Federação, o problema já foi eliminado por meio da edição de leis
estaduais que suplementam as disposições constantes da Lei nº
8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, vedando a cobrança
da consumação mínima.

Conforme enfatizado no relatório elaborado pela Comissão de
Constituição e Justiça desta Assembléia, trata-se de proposta em
perfeita consonância com as disposições constantes do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor. Com efeito, a mencionada lei
proíbe não apenas a venda casada, como também o estabelecimento
de limites quantitativos para o consumo de mercadoria. Essa prática,
em verdade, viola um princípio básico das relações de consumo, que
consiste na proteção aos interesses do consumidor, na medida em
que obriga o cliente a despender um volume maior de recursos do que
o necessário.

Nesse sentido, a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa,
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no seu parecer, entendeu pertinente a aprovação do projeto, porque
vai ao encontro dos interesses de toda a classe consumidora do
Estado, e opina pela sua aprovação. Ele tramitou em 1º e 2º turnos e
passou por todas as comissões. Agora, chega ao Plenário o veto do
Governador do Estado, que tem o seguinte fundamento: “o texto
original do projeto de lei, que estabelecia proibição a restaurantes,
bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, teve sua
incidência estendida a qualquer ‘fornecedor de produto ou serviço’ e
suprimida a definição de ‘consumação mínima’”. Assim, segundo o
veto do Executivo, “a proposição, se transformada em norma jurídica,
atingirá, com efeitos negativos, outras categorias de fornecedores,
que não aqueles que justificaram o projeto, como, por exemplo,
fornecedores de serviços de energia elétrica, água, planos de saúde,
aos quais a fixação de consumo mínimo é adequada e legal”.
Continua o fundamento do veto: “Por outro lado é perceptível que o
texto da proposição extrapolou a intenção dos legisladores, com
prejuízo aos próprios consumidores. São essas, portanto, as razões
que levaram o Executivo a opor veto total à proposição de lei em tela,
devolvendo-a ao necessário reexame dessa egrégia Assembléia
Legislativa ".

Portanto é importante aprofundarmos a discussão desse veto. No
meu entendimento, há algumas questões que merecem ser melhor
esclarecidas.

Lembrarei, inicialmente, a dinâmica adotada pela Assembléia
Legislativa para a tramitação dos projetos. Nenhum projeto chega à
votação em Plenário sem que tenha sido exaustivamente discutido
entre o Legislativo e o Executivo, que, em todos os projetos em
tramitação, emite notas técnicas com o seu posicionamento contrário
ou favorável ao projeto em tramitação.

Ao ser pautado para votação em Plenário, o projeto está pronto para
ser aprovado, o que implicaria, em nosso ver, a sua sanção, tendo em
vista que o Executivo, por meio das notas técnicas, já se manifestou
previamente sobre o conteúdo. No entanto, não é o que temos visto
acontecer nos últimos dias. É um fato até inusitado e recente, Sr.
Presidente, que acontece no Plenário desta Casa. Aqui temos um
precedente muito forte de que, quando há negociação e acordo entre
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Oposição e governo, os projetos, quando aprovados, nunca têm o
acordo quebrado. Porém, estranhamente, nos últimos meses, essa
regra básica, esse princípio fundamental, histórico e clássico na Casa
Legislativa de Minas Gerais está passando por certas arranhaduras. O
acordo firmado não tem sido cumprido. Esse é um caso concreto.

No final do semestre passado, foi acordado com o governo o projeto
do Bolsa-Atleta, e o governo opôs veto. Esse é outro caso importante.

Houve acordo com relação ao projeto que regulamenta e moderniza
a legislação do Conselho Estadual de Educação, especialmente no
que diz respeito ao fato de o Conselheiro que é reconduzido ao cargo
ter de passar novamente pela sabatina na Assembléia. Porém, a ele
também foi oposto veto. Muito nos tem preocupado que projetos a
respeito dos quais houve acordo entre Oposição e governo, ao irem
para o Executivo, têm o acordo quebrado.

Vários projetos aprovados, depois de serem alterados para
satisfazer a todas as partes envolvidas, têm sido vetados. É o caso
deste veto e de outros que tramitam nesta casa. No caso em análise,
trata-se do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515/2008, oriunda do
Projeto de Lei nº 486/2007, do Deputado Leonardo Moreira. O projeto
é singelo e está assim proposto: “Art. 1º - Fica vedada a cobrança de
consumação mínima por fornecedor de produto ou serviço. Art. 2º - O
descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 3º - Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação”.

É interessante observar, Sr. Presidente, a preocupação do Executivo
quando afirma que a proposição transformada em norma jurídica
atingirá, com efeitos negativos, outras categorias de fornecedores que
não aqueles que justificaram o projeto, como, por exemplo,
fornecedores de serviços de energia elétrica, água, planos de saúde,
casos em que a fixação de consumo mínimo é adequada e legal. No
nosso entendimento, tal preocupação do Executivo não procede, uma
vez que, como as razões do veto afirmam, a fixação de consumo
mínimo para fornecedores de serviços de energia elétrica, água,
planos de saúde é adequada e legal. Por que a preocupação com o
texto aprovado, se ela justamente fixa o consumo mínimo, mas não
estipula a cobrança?
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Então, Sr. Presidente, creio que, ao vetar tal projeto, estaremos
retrocedendo, do ponto de vista de adequar a legislação estadual ao
que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O veto ao
projeto incentiva, sem dúvida nenhuma, alguns maus fornecedores e
donos de casas noturnas. Diga-se de passagem, Sr. Presidente, essa
é hoje uma minoria no Estado, pois o comerciante, o dono de casa
noturna tem apresentado muitos avanços, especialmente em Belo
Horizonte e na região metropolitana - Contagem, Betim. O setor
empresarial da noite - os bares, os restaurantes - é muito bem
organizado, tem avançado muito e se modernizado. Essa prática hoje
é adotada por uma fatia muito pequena, quase insignificante, mas, se
vetarmos o projeto, estaremos incentivando essa fatia de maus
comerciantes. Para os bons, que são a maioria e cumprem
plenamente o Código de Defesa do Consumidor, o projeto não
alterará nada, pois já cumprem a lei. Sou freqüentador dos bares, dos
restaurantes de Belo Horizonte e de Contagem e sou testemunha
ocular de que nossos comerciantes são exemplares. Belo Horizonte,
Contagem, Betim, Nova Lima e Ouro Preto dão grandes exemplos. Os
que insistem em não cumprir a legislação dificultam o trabalho e, às
vezes, comprometem a seriedade do segmento. Então, Sr.
Presidente, este veto tem de ser derrubado, uma vez que o projeto é
simples e facilita a vida do comerciante.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, em função da

importância do tema e do esvaziamento do Plenário, queria pedir o
encerramento da reunião, de plano, resguardando o tempo que me
falta para continuar a discutir este veto. Gostaria de trazer exemplos
concretos de como a maioria dos comerciantes está cumprindo o
Código de Defesa do Consumidor e mostrar que apenas uma
pequena parcela, como acontece em qualquer segmento da
sociedade, insiste em não cumpri-lo. Para essa minoria, precisamos
aprimorar a legislação com a derrubada do veto e a transformação em
lei desta proposição de lei do Deputado Leonardo Moreira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 3, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2008
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Bráulio Braz, Eros Biondini e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Zezé Perrella , 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 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 555/2007 na forma do Substitutivo nº1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado
Eros Biondini). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.772 e
2.773/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita
sejam encaminhadas manifestações de congratulações com o Sr. Ivan
Brandão, Presidente da Cooperativa dos Produtores de São Gonçalo
do Sapucai - Coopervas -, pelo recebimento de condecoração nos



267

Estados Unidos, em virtude do extraordinário trabalho desenvolvido
por essa cooperativa no nosso Estado; e ao Sr. Alberto Duque
Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pelo
lançamento na Universidade Federal de Lavras do Pólo de Excelência
do Café, garantindo maior competitividade à indústria cafeeira do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Bráulio Braz - Cecília

Ferramenta.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/8/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
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 2.582/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Rinaldo). Submetido
a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.807/2008. 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
Pimenta, em que solicita seja realizada audiência pública para debater
os critérios de repasse de recursos para a aquisição de equipamentos
de saúde pelos Municípios; e seja formulado voto de congratulações
com o jornal "Estado de Minas" pela veiculação da reportagem
“Hospitais viram sucata de 55 milhões”, da série “Sangria da saúde”; e
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Ruy Muniz, em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir a revisão territorial do tratamento de radioterapia 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, 4 de setembro de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Domingos Sávio - Inácio Franco -

Ademir Lucas.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2008

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio, Ivair Nogueira e
Weliton Prado (substituindo este ao Deputado André Quintão, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofício do Deputado André Quintão em que
comunica sua ausência nesta reunião para comparecer à solenidade
de abertura do 7º Festival Lixo e Cidadania, em que representará o
Presidente da Casa. 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 116/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 2.484/2008 (relator: Deputado Domingos Sávio), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 2.816/2008. 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, 4 de setembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Ivair Nogueira - Inácio Franco -

Domingos Sávio.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 3/9/2008
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do BPS) e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado
Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB), 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 2.245, 2.461, 2.465, 2.466, 2.481/2008
(Deputado Ivair Nogueira); 2.487, 2.494, 2.496, 2.506 e 2.527/2008
(Deputado Fábio Avelar); 2.529, 2.530, 2.532, 2.540, 2.551 e
2.580/2008 (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 Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.245, 2.461, 2.465, 2.466,
2.481/2008 (relator: Deputado Ivair Nogueira); 2.487, 2.494, 2.496,
2.506 e 2.527/2008 (relator: Deputado Fábio Avelar); 2.529, 2.530,
2.532, 2.540, 2.551 e 2.580/2008 (relator: Deputada Gláucia Brandão).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniões extraordinárias de 4/9/2008, às 9h30min e às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Vanderlei

Jangrossi.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Colégio Ibituruna, de Governador

Valadares, pela passagem dos 70 anos da sua fundação
(Requerimento nº 2.747/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Municipal Doutor João Pinheiro
pelo transcurso de seu centenário (Requerimento nº 2.749/2008, do
Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Helvécio Luiz Reis, por sua recondução
ao cargo de Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei
(Requerimento nº 2.760/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a PUC Minas pelos 50 anos de sua
fundação (Requerimento nº 2.763/2008, do Deputado Bráulio Braz);

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 (Requerimento nº 2.770/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Sr. Marco Antônio Castello Branco,
Diretor-Presidente da Usiminas pelos serviços prestados
(Requerimento nº 2.772/2008, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com o Serviço Social do Comércio de Minas
Gerais pelos relevantes serviços prestados à comunidade
(Requerimento nº 2.773/2008, do Deputado Vanderlei Jangrossi);

de pesar pelo falecimento da Sra. Hilda Borges de Andrade, ex -
Prefeita de Arcos (Requerimento nº 2.777/2008, do Deputado Délio
Malheiros);

de congratulações com o programa Fantástico na pessoa de seu
Diretor, Carlos Henrique Schroder, e com toda a sua equipe pelos 35
anos do programa (Requerimento nº 2.778/2008, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de congratulações com a Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
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pela passagem de seus 40 anos de fundação (Requerimento nº
2.780/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Passa-Tempo pelo 97º
aniversário desse Município (Requerimento nº 2.781/2008, do Deputado
Inácio Franco);

de congratulações com a Sra. Eleonora Santa Rosa, parabenizando-a
pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Minas Gerais como
Secretária de Estado de Cultura (Requerimento nº 2.796/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant,
parabenizando-o pela posse como Secretário de Estado de Cultura do
Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 2.797/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Hospital das Clínicas da UFMG pelos 80 anos
de sua fundação (Requerimento nº 2.807/2008, do Deputado Délio
Malheiros);

de aplauso à Banda de Música União dos Artistas pelas comemorações
dos seus 100 anos de fundação (Requerimento nº 2.808/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento
Regional da Universidade Vale do Rio Doce pelo excelente trabalho de
pesquisa que vem desenvolvendo sobre o tema “Migração”
(Requerimento nº 2.809/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Divisão de Assistência Judiciária da UFMG
pela passagem dos seus 50 anos de fundação (Requerimento nº
2.810/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao jornal “Estado de Minas” pela série de reportagens
veiculadas neste jornal sobre o tema “Sangria da Saúde” (Requerimento
nº 2.833/2008, da Comissão de Saúde);

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.(Requerimento nº 2.834/2008, da Comissão de Segurança
Pública);

de aplauso aos policiais civis que resultou em apreensão de drogas e
na prisão em flagrante de Alceu Pereira de Medeiros e Rodrigo Neves
(Requerimento nº 2.835/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2008
Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras do Vice-Governador do Estado -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Tiago Ulisses - Fábio Avelar - Lafayette de Andrada.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - 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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado; a
Exma. Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; e os Exmos.
Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; José Cláudio Junqueira, Presidente da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Márcio Gomes
Carneiro, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais
- SMEF -; Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente do Sindicato da
Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais - Sindaçúcar-MG - e
do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado de Minas
Gerais - Siamig -; Ricardo Castilho, Assessor da Presidência do



273

Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra
-, representando o Sindicato; e Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. e das Exmas.

Sras.: Getúlio Gontijo de Amorim, Assessor Parlamentar do Instituto
Estadual de Florestas; Paulo Romano, Secretário Adjunto de Estado
da Secretaria de Agricultura; Luiz Augusto Almeida, Superintendente
da Cemig; Geraldo Fausto da Silva, Vice-Diretor-Geral do IEF;
Georgiana de Sá, jornalista da Amda; Shelley Carneiro, Secretário
Adjunto de Meio Ambiente; Cap. Márcio Borges Senna, da Diretoria de
Meio Ambiente - DMAT -; Patrícia Boson, Conselheira do Conama e
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Maria do Carmo Brandão
Teixeira, Presidente do Conselho Federal de Biologia; Fernando
Torres, Diretor da Fundação de Parques Municipais - FPM -; Cássia
Cinque, Gerente de Comunicação da Vale; Ronaldo Gusmão, Diretor
do Ietec; Márcia Valadares França, Diretora da Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental; e Wagner Soares Costa,
Gerente de Meio Ambiente da Fiemg; Celso Castilho, ex-Secretário de
Meio Ambiente e Presidente do Consórcio Capim Branco Energia;
Francisco Mourão Vasconcelos, Conselheiro da Amda; Miguel
Andrade, Coordenador do Curso de Biologia da PUC Minas; e Hiran
Firmino, jornalista do “JB Ecológico”.

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

Mineira de Defesa do Ambiente - Amda - pelos 30 anos de sua
criação.

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

acompanhando a gravação do Coral da Assembléia, sob a regência
do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Fábio Avelar

Boa-noite a todas e a todos. Queria, inicialmente, cumprimentar o
Exmo. Sr. Deputado Lafayette de Andrada, aqui representando o
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; o Exmo. Sr. Antonio Augusto
Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais; a Sra.
Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira
de Defesa do Ambiente - Amda -; o Sr. José Carlos Carvalho,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; o Exmo. Sr. José Cláudio Junqueira, Presidente da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam; Srs. Márcio Gomes
Carneiro, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais;
Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente do Sindaçúcar-MG e Siamig;
e Ricardo Castilho, Assessor da Presidência do Sindiextra,
representando, neste momento, o Dr. Fernando Coura, Presidente
desse Sindicato; meus amigos e minhas amigas, senhores da
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, meus senhores e
minhas senhoras, com grande satisfação, estamos aqui reunidos para
homenagear a Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda -
neste ano em que comemora 30 anos de sua fundação.

Para mim, autor do requerimento que deu origem a esta
comemoração, é motivo de contentamento ver reconhecido, mais uma
vez, o mérito dessa entidade, que, ao longo de todos esses anos, vem
prestando valiosos serviços à sociedade mineira e brasileira. Por isso
mesmo, entendo ser importante agradecer, neste momento, a todos
os meus colegas Deputados o apoio na aprovação deste
requerimento. Nada mais justo, pois estamos tratando de uma
associação que trabalha pela vida, como bem explica a sua missão
institucional, cujo teor é claro em seu enunciado, afirmando que a
missão da Amda é a de “contribuir para a promoção da qualidade, a
sustentabilidade ambiental e a preservação de ambientes naturais, por
meio da influência em políticas públicas e atividades privadas,
mobilização da sociedade, alianças e parcerias”.

Para reavivar a nossa memória, farei um breve histórico da nossa
querida Amda. Fundada em 1978, a Associação nasceu sob a
inspiração de um grupo de estudantes da UFMG, que, reunido,
interessou-se em discutir um tema ainda não definido como de
interesse da maioria da sociedade. O tema escolhido foi “Meio
ambiente”. Esse foi o embrião da Amda.

Na primeira fase de sua atuação, a Associação teve, aliás,
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dificuldades de confronto com diversos órgãos, pois os ambientalistas
eram percebidos como românticos e excêntricos ou inimigos do
governo. Naquela época, não havia preocupação da maioria dos
empresários em relação ao meio ambiente e a poluição era vista como
marca do progresso. A Amda e outros movimentos ambientalistas
tiveram, então, de adotar uma atitude radical em suas opiniões e
ações, a fim de combater com a mesma intensidade aqueles
segmentos empresariais que só enxergavam o lucro, sem interesse
pela preservação ambiental.

Numa segunda fase, a Amda e os ambientalistas assumem uma
nova posição, abandonando a atitude radical, promovendo uma
aproximação com o setor empresarial por meio do diálogo e da
atuação conjunta. Desta forma, os poluidores tiveram de incorporar ao
elenco de suas atividades a questão ambiental, uma exigência da
legislação, da sociedade e dos movimentos ambientalistas. A trajetória
institucional da Amda teve também as suas fases de dificuldade, em
decorrência, sobretudo, do pequeno poder econômico, da vigilância
pelos órgãos de repressão na fase inicial de atividades e da
inexistência da sede em alguns períodos. Apesar disso, a entidade
nunca deixou de participar de momentos importantes do setor
ambiental, apresentando denúncias e reivindicações, promovendo
manifestações, debates, encontros e reuniões. Em razão de tudo isso,
a Amda é uma entidade essencial no que se refere à defesa do
ambiente.

Os seus valores são permanentes e têm tudo a ver com a
conciliação entre a proteção ambiental e as atividades econômicas:
respeito à biodiversidade, independência político-partidária, defesa do
bem comum e consumo consciente são pilares que sustentam o
pensamento e as ações da Associação.

Entre as diversas lutas levadas a efeito pela Amda, destacam-se:
campanha em defesa da Amazônia; campanha contra o acordo
nuclear Brasil e Alemanha; luta contra o Projeto Jaíba; revisão da lei
florestal de Minas Gerais; revisão do processo de licenciamento
ambiental em Minas Gerais; luta contra a poluição e o consumo ilegal
de carvão por indústrias siderúrgicas; defesa do Parque Estadual do
Rio Doce; revisão do processo de gestão das bacias hidrográficas
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urbanas, propondo o fim das canalizações e a criação de parques
lineares; implantação e revisão da legislação, incluindo a construção
de rodovias como passíveis de licenciamento ambiental; implantação
e consolidação da APA-Sul; luta contra o desmatamento no Estado;
luta contra as atividades minerárias insustentáveis; criação do Fórum
de ONGs; luta contra a transposição do Rio São Francisco; e
divulgação da lista suja.

Maria Dalce, quantas vezes nós brigamos contra isso ainda na
Copasa. Graças a ela, procuramos mudar a nossa postura. Quero,
nesta oportunidade, manifestar a minha admiração e o meu respeito
pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Expresso os meus
cumprimentos à nossa Superintendente Executiva Maria Dalce Ricas,
extensivos aos membros dos Conselhos que integram a Amda.

Maria Dalce, neste momento, em nome da Assembléia Legislativa,
agradeço a sua constante presença em nossas audiências, fóruns
técnicos e seminários, prestando sempre uma importante contribuição
às nossas atividades nesta Casa. Neste momento, comemoro os 30
anos da Amda com uma satisfação ainda maior, pois, durante todos
esses anos em que militei na área do saneamento e do meio
ambiente, sou testemunha do trabalho, das dificuldades e das
incompreensões que tem enfrentado. Hoje verificamos que a Amda é
uma instituição cada vez mais forte e mais respeitada por todos nós e
que é uma grande parceira desta Casa. Maria Dalce, gostaria de
registrar os meus parabéns pelos 30 anos da Amda, com votos de
contínuas realizações. Parabéns a você e a toda a sua equipe. Muito
obrigado!

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos a todos para assistir a um vídeo institucional

da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Lafayette de Andrada, que

neste ato representa o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega à Sra. Maria Dalce
Ricas de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Muito antes de a preservação ambiental mobilizar
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consciências em todo o Brasil, nascia, em 1978, a Associação Mineira
de Defesa do Ambiente - Amda -, com o objetivo de promover a
sustentabilidade do ambiente e a proteção da natureza. Trinta anos
depois, essa organização se destaca como uma das entidades mais
atuantes na luta pela conciliação entre a preservação ambiental e a
prática de atividades econômicas necessárias ao progresso da
humanidade, não só no Estado, mas em todo o País. À Amda, a mais
sincera e justa homenagem do Parlamento e do povo mineiros”.

O Deputado Lafayette de Andrada convida a participar da entrega da
placa o Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem, e o Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia.
Para tanto, solicitamos-lhes a gentileza de se posicionarem no local
indicado pelo Cerimonial.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas

Boa-noite para todos. Hoje vou seguir o protocolo e mencionar o
nome de cada componente da Mesa: Deputado Lafayette de Andrada;
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado; José
Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; José Cláudio Junqueira, Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Márcio Gomes Carneiro,
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais; Luiz
Custódio Cotta Martins, Presidente do Sindaçucar-MG e Siamig;
Ricardo Castilho, Assessor da Presidência do Sindiextra; e Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Nesses 30 anos de existência, a Amda passou por muitas situações,
algumas engraçadas e outras quase trágicas. Quando começamos a
fundar a Amda, na Faculdade de Ciências Econômicas, foi muito
engraçado, porque havia o movimento estudantil e os nossos pares,
os nossos amigos desse movimento olhavam para nós, para mim,
para o Leonardo, para o Leonardo Fares Menhem e para o Paulo
Roberto Bretas com um olhar carinhoso de deboche, pois, naquela
época, ainda se acreditava que a prioridade era se fazer uma
revolução socialista no País. Para eles, estávamos nos desviando
desse ideal, porque já começávamos a pensar numa luta em que
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ninguém pensava, que era a defesa do meio ambiente. Ainda
predominava essa idéia romântica e simplória de que a revolução
resolveria todas as desigualdades econômicas, todo o princípio da
violência na sociedade, fazendo do mundo um verdadeiro paraíso. A
história mostrou que as coisas não eram tão simples assim, visto que
caiu o socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na
Rússia, e a China abriu a sua economia ao sistema capitalista
mundial. Uma das notícias advindas desses dois fatos, no que se
refere à irresponsabilidade na proteção dos recursos naturais, foi que
o socialismo e o capitalismo eram iguais. Isso destruiu muitos sonhos
daqueles que ainda acreditavam que lá estavam os regimes, os
modelos socioeconômicos capazes de resolver os problemas do
mundo.

Como diziam os Titãs - a Bete me corrigiu porque pensava que era o
Cazuza: “A gente não quer só comida”. Nós, seres humanos,
queremos carros chiques e apartamentos mais chiques ainda. No meu
caso, é diferente, mas muitas pessoas querem isto: roupa chique,
apartamentos maravilhosos, viajar pelo mundo inteiro, etc. Até os
índios, que são idilicamente retratados por algum setor da nossa
sociedade como sendo aqueles que convivem harmonicamente com a
natureza e que respeitam os recursos naturais da melhor forma
possível, não resistem ao fetichismo. Quando começamos a fazer
aquele famoso contato para ligá-los à civilização, eles se renderam ao
álcool e a todas as outras mazelas da nossa sociedade e acabaram
por se desmoronar enquanto civilização. Partindo desse
entendimento, começamos a discutir a Amda. Era engraçado, porque,
se a chamada esquerda da época nos olhava com ar de desconfiada
e nos achava reformista, a direita também não gostava de nós, muito
menos os militares, que nos chamavam de verde-melancia. Verde por
fora e vermelho por dentro, já que vermelho era a cor do comunismo
no mundo. Naquela época, qualquer mobilização era vista com
desconfiança e preocupação pelo regime militar, principalmente uma
entidade como a Amda, em que, entre seus fundadores, havia uma
ex-hóspede do regime militar: eu. Então a Amda sempre estava sob a
mira da polícia. A nossa primeira sede foi na Rua da Bahia, 580,
debaixo do Viaduto da Itambé, que foi gentilmente cedida pela



279

Bandeirantes, uma organização semelhante aos escoteiros - nem sei
se ainda existe -, com a qual compartilhávamos aquele espaço. Certo
dia, quando cheguei lá no final da tarde para abrir a sede, dei de cara
com dois policiais federais me esperando. Queriam que eu abrisse a
sede para revistarem-na, a fim de saber se lá havia cadernos
subversivos que estimulassem a greve no Estado. Por coincidência,
eu estava sem a chave. Então me disseram que, se não abrisse, teria
de ir com eles. Enquanto discutíamos se ia ou não, chegou a Lourdes,
uma advogada e militante da Amda na época, e ela disse para eles
que eu não iria. Chegamos então a um acordo. Telefonamos para
outro membro da Amda, o Paulo, que levou a chave. Abrimos a sede,
chamamos um jornalista para ser testemunha e os policiais revistaram
a sede e não encontraram os tais cadernos subversivos. Foram até
muito educados e não fizeram nenhuma bagunça.

O nosso segundo endereço foi na Floresta, numa rua de cujo nome
não me recordo. Era uma casa velha, espaçosa, onde juntávamos
jornal velho para vender e arrecadar recursos. Durante muito tempo,
sobrevivemos assim. Como disse o Deputado Fábio Avelar, o nosso
início foi marcado por duas grandes campanhas: Nuclear Não e
Defesa da Amazônia. Na campanha Defesa da Amazônia, a Amda foi
a entidade mais atuante do País. Com a colaboração do Clube Mineiro
da Criação e do Lord, um chargista muito famoso na época, fizemos
milhares de cartazes, adesivos e revistas, e mandamos para todo o
País. Só que ninguém pagou. Então, durante muito tempo, ficamos
vendendo adesivos no semáforo da Praça ABC, a fim de conseguir
recursos para pagar a dívida. E conseguimos pagá-la. Naquela época,
não era tão chato vender coisa no sinal, porque quase ninguém fazia
isso.

Na campanha Nuclear Não, tivemos outro desencontro com a
repressão. Pintamos a Terra numa grande bola e alguns de nossos
militantes vestiram-se de caveira e saíram pelas ruas da Savassi
jogando a Terra, como se fosse a morte brincando com a vida. A
polícia não demorou a aparecer e deu-nos um ultimato: “Ou param
com essa manifestação, ou serão presos”. É claro que paramos,
porque ninguém queria ir em cana.

Tivemos também embates memoráveis no Conselho Estadual de
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Política Ambiental - Copam -, que realmente é a maior escola de
ecopolítica em Minas Gerais. Foi nesse espaço que ocorreu a
aproximação entre os setores públicos, privados e ONGs, iniciando aí
diálogos e entendimentos, muitas vezes marcados por profundos
conflitos e até brigas. Algumas delas quase físicas, mas nunca
chegamos às vias de fato.

O meio ambiente sofreu muitas derrotas, mas conseguiu algumas
vitórias. Penso que a grande contribuição da Amda no Copam e de
outros setores foi incorporar, definitivamente, a agenda ambiental na
discussão de políticas públicas e privadas.

Também tivemos alguns episódios ruins, como algumas campanhas
contra a Amda. E uma delas foi bastante séria, durou muitos dias e
me deixou muito chateada, porque foi feita com base em inverdades e
outras acusações. Nessa época, aconteceu um fato que me
emocionou muito, e olha que geralmente não fico emocionada em
público. A Abes estava promovendo um evento no auditório do Crea,
que estava lotado, e, quando cheguei, recebi uma salva de palmas
que me deixou com a alma lavada. Realmente esse acontecimento
marcou a história da Amda.

Outro fato que marca esses acontecimentos da Amda foi quando
denunciamos um grande desmatamento numa das fazendas do ex-
Governador Newton Cardoso.

Fomos chamados à delegacia pela Polícia Civil, a fim de prestar
esclarecimentos sobre uma ameaça velada de abrir inquérito público
civil para apurar as calúnias. O resultado foi uma das primeiras ações
de êxito do Ministério Público. O Dr. Renato Topan, à época Promotor
do Meio Ambiente, aceitou uma representação da Amda e ganhou
essa ação, determinando que fossem incorporados alguns milhares de
hectares ao Parque Estadual Veredas do Peruaçu, próximo a essa
fazenda.

Outra coisa importante, mencionada pelo Deputado Fábio Avelar, é
a luta contra o Projeto Jaíba, que sempre consideramos
megalomaníaco, dissociado de princípios de desenvolvimento social.
Sem querer ser pretensiosa, posso afirmar que o que restou da mata
seca no Norte de Minas foi graças à luta da Amda, que não foi fácil.
Durante essa luta, muitas vezes quase saímos no tapa com o pessoal
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da Codevasf.
Seria muita pretensão da minha parte, e da parte da Amda, dizer

que as mudanças ocorridas na área ambiental devem-se somente à
atuação da Amda. Muito pelo contrário, vejo neste auditório
representantes de outras instituições e pessoas que tiveram papel
fundamental. Alguns deles fazem parte da Mesa: José Carlos
Carvalho, Antonio Augusto Anastasia, José Cláudio e Fábio Avelar
também fizeram parte dessa história. É com satisfação que podemos
afirmar que a Amda muito contribuiu para essa história.

As mudanças ocorridas ainda estão muito aquém do que
gostaríamos e do que é necessário para revertermos a situação de
risco apresentada pelo efeito estufa, resultante das atividades
humanas. Na verdade, enquanto não conseguirmos controlar o
crescimento da população, enfrentando instituições arcaicas, míopes,
que vivem de falsos dilemas e de mentiras no que se refere à questão
do crescimento populacional ilimitado, enquanto o consumo for o
nosso deus, não conseguiremos resolver essa situação. Porém,
quando vejo um auditório repleto de pessoas que se interessam pela
causa ambiental, que são militantes, tenho fé em que o ser humano,
usando a mesma característica que lhe permitiu chegar a essa
situação de risco, que é a inteligência, também pode utilizá-la para
reverter essa situação.

Tentamos convidar todos os que participaram da história da Amda -
pelo lado positivo, é claro. Tenho certeza de que não conseguimos
lembrar de todos. Lembramos de alguns, mas não conseguimos
encontrá-los. Pedimos desculpas.

Por muito mais que educação ou protocolo, repito que a história da
Amda foi feita por pessoas. Esta homenagem é para todas elas.
Temos de manifestar nossa satisfação e alegria pela presença de
todos vocês. À Arcelor Mittal, nas pessoas de José Otávio, Fídias,
João Bosco e Odillon; à Cenibra, nas pessoas de Rivelli e Helder; à
Plantar, nas pessoas de Geraldo Moura e Tarcizo; à Bungue
Fertilizantes, nas pessoas de Ricardo Oliveira e Gerê, que veio de
Araxá; à CBMM, nas pessoas do Bruno e do Ernani Vital, que veio
representar a empresa; à Alcoa, representada pelo João Batista, que
veio de São Paulo com toda a sua equipe para participar desta
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homenagem; ao Júlio, que não está aqui, e ao José Geraldo; à
Samarco, na pessoa do Rodrigo, um dos depoentes em nosso vídeo,
e ao Hélio; à Votorantim Metais, nas pessoas de Cristina, Débora e
Fregadolli; à Novellis, na pessoa do Caio Vieira; à RPM-Kinross, nas
pessoas de Valéria, aqui presente, Luiz Alberto e Vítor, agradecemos
o apoio, o diálogo constante e o patrocínio a esta festa. Outras
empresas com as quais mantemos diálogo também merecem ser
citadas, como a Anglo Ferro, aqui representada pelo Luiz Carlos
Gonzales; a V&M Florestal, representada pelo Claret; a Usina
Cururipe. O Júnior chegou? Está chegando. Pena. O Júnior é um dos
proprietários da Usina Cururipe. Quem ouve o Júnior falar e não o
conhece pensa que é um ambientalista quase xiita.

Lembro também os aplausos à equipe da Amda: Cristina, Elen,
Edith, Ariella, Alisson, Dagmar, Lívia, Luísa, Lígia, Miguel, Mônica e
especialmente a Bete, que ralou muito para organizar esta solenidade.
Muito obrigada, Betinha. Não precisa ficar com vergonha. Ela está lá
atrás.

Também agradecemos aos Conselheiros da Amda, que doam tempo
à entidade; Ronaldo Gusmão, Marcelo Freitas, Fídias de Miranda,
Cleinis de Faria, Willer Pós, que me telefonou da África do Sul para
dar os parabéns pelos 30 anos da Amda e pelos meus 40 anos -
fundei a Amda com 10 anos.

Francisco Mourão, Carlos Von Sperling, Gilberto Caldeira, Fernando
Leite, José Cláudio, Eliane Nunes, Maurício Boratto, Mariane Garcia,
Gustavo Pedersoli. Homenagem especial aos fundadores aqui
presentes: Meire Silva Pena, João Maurício Goulart, conseguimos
localizá-los e trazê-los para esta festa. Agradecemos a todos nossos
fiéis associados, que sempre acompanharam a Amda, e à equipe da
Assembléia, que deu a maior força para organizar esta festa. Aos
nossos amigos e companheiros da Semad, do IEF, da Feam e do
Igam, que aqui comparecem, ratificando uma história de atuação
conjunta, marcada por entendimento, às vezes conflitos, mas sempre
com resultados positivos. Outras instituições governamentais, como a
Vice-Governadoria, representada tanto pelo ilustre Vice-Governador
do Estado quanto por Adriano Magalhães. Se não estou enganada,
outras ONGs estão presentes, como a Fundação SOS Mata Atlântica;
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o Adalto está aqui, representando-a. Muito obrigada, Adalto. Nossa
querida Alice, que veio de Teófilo Otôni para esta reunião. Fernando
Torres, Márcia e Maeli, da Abis, muito obrigada. Patrícia Boson
também está aqui. Espero não haver esquecido ninguém.

Concluindo meu pronunciamento, Deputado Fábio, muito obrigada a
você e aos Deputados que assinaram esse requerimento. Muito
obrigada a nosso amigo e companheiro José Carlos Carvalho e ao
nosso competente e franco Vice-Governador Antonio Augusto
Anastasia, que nos honram nesta solenidade.

Na saída, distribuiremos um brinde ecológico a todos, para ajudar as
pessoas a consumirem menos sacolas plásticas. No saguão, onde
será o coquetel, por deferimento da Assembléia Legislativa, haverá
um som e convidaremos algumas pessoas para falar informalmente
sobre a Amda. Obrigada.

Palavras do Sr. Presidente
Prof. Antonio Augusto Junho Anastasia, Exmo. Vice-Governador do

Estado de Minas Gerais; Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente
Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -;
Exmo. Sr. Fábio Avelar, nobre e competente Deputado, trabalhador,
respeitado colega, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade; Dr. José Carlos Carvalho, eminente Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Sr. José Cláudio Junqueira,
Presidente da Feam; Sr. Márcio Gomes Carneiro, Presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais; Sr. Luiz Custódio Cotta
Martins, Presidente do Sindaçucar-MG e Siamig; Sr. Ricardo Castilho,
assessor da Presidência do Sindiextra, representando o Sindicato,
minhas senhoras e meus senhores, os 30 anos de atuação da Amda,
influenciando políticas públicas e atividades privadas, numa
mobilização constante de nossa sociedade, têm, sobretudo, facilitado
a conciliação da preservação do meio ambiente com o
desenvolvimento econômico e social. Uma das organizações da
sociedade civil mais conhecida em todo o Estado, a Amda, apartidária
e sem fins lucrativos, vem mudando mentalidades, ao conscientizar
empresas e cidadãos para as boas práticas de respeito ao meio
ambiente. Esta luta pertence também à Assembléia Legislativa
mineira, que, além de contar com uma atuante Comissão de Meio
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Ambiente e Recursos Naturais, vem discutindo, em importantes fóruns
e seminários, com a fundamental participação de toda a sociedade,
não apenas o problema hídrico de Minas Gerais mas também nossa
política minerária.

A formulação de leis que expressam esta preocupação com a
degradação dos recursos naturais leva à grande oportunidade de
criação, em Minas Gerais, de um modelo de desenvolvimento para
todo o mundo globalizado, gerando uma produtiva história de parceria
e sustentabilidade entre o governo e as empresas. Em nome da
sobrevivência das futuras gerações, temos o desafio de reduzir o
consumo de fontes naturais, encontrando outras que poluam menos o
meio ambiente e adotando formas de reciclar ou reutilizar os recursos.
O tema do desenvolvimento sustentável não pode mais ser separado
de outros assuntos que permeiam os programas de governo. Não se
pode, por exemplo, falar de turismo, saúde pública, política agrária ou
transporte sem entrar no tema ambiental. Se a defesa do meio
ambiente tem hoje, em nosso Estado, o espaço e a atenção que
merece, devemos agradecer o alerta pioneiro da Amda. Na pessoa de
sua Superintendente Maria Dalce Ricas, cumprimentamos cada um de
seus integrantes, todos eles militantes altamente respeitados por sua
contribuição à causa ambientalista. O resultado da soma dos esforços
de políticos e ambientalistas nos faz acreditar que seja uma realidade
possível, e não um delírio de idealistas, a reversão da condição
climática do planeta. É missão e dever de todos os legisladores e
agentes públicos proteger, recuperar e poupar nosso meio ambiente.
Para garantir a continuidade da vida e recuperar a confiança no futuro,
outro compromisso não resta à humanidade senão o engajamento
definitivo – na trilha do bom exemplo da Amda – na causa do
desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.

Palavras do Vice-Governador do Estado
Boa noite, senhoras e senhores. Exmo. Sr. Deputado Lafayette de

Andrada, que preside esta Mesa; Exmo. Deputado Fábio Avelar, autor
desta merecida homenagem; minha cara Maria Dalce, que recebe, em
nome da Amda, esta noite memorável do 30º aniversário da
instituição; caro Secretário de Estado José Carlos Carvalho, na
pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da Mesa.
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Cumprimento igualmente as autoridades e os convidados da Amda.
Em primeiro lugar, não era prevista a minha palavra, mas quem
resiste a uma determinação da Maria Dalce? Então, por sua ordem,
aqui estou para cumprimentar, mas serei muito célere. Gostaria não
de reiterar o que disse o Deputado Fábio Avelar, com todo o brilho e
demonstrando a importância, a relevância da luta ambiental e o
pioneirismo da Amda de 30 anos atrás, reforçados agora pelas
palavras sábias do nosso Deputado Lafayette de Andrada; pelo vídeo
a que assistimos e que demonstrou, de fato, todo o empenho, denodo
e competência dessa instituição, que comemora seus 30 anos de
existência; e pelas próprias palavras da Maria Dalce, nesse
depoimento típico dela, com coração à larga, demonstrando suas
histórias e as do movimento ambiental, em Minas Gerais, seus pontos
cômicos e tristes e seus momentos de glória e frustração, próprios da
vida das instituições. Permito-me aqui cingir esse meu
pronunciamento em uma homenagem à Amda, mas especialmente à
sua Diretora-Superintendente. Por que motivo? Em todas as grandes
lutas e ideais que temos na humanidade, em todos os segmentos, em
todas as searas e em todos os setores, esses ideais são lastreados
nas lutas dos indivíduos, das pessoas, de nós todos. Se não aquele
que toma à mão aquela tocha, aquele empenho, aquela verdadeira
dedicação, aquele movimento certamente irá soçobrar, claudicar e
não terá êxito. A história da Amda foi feita por muitos - vimos as fotos
e o documentário - e também pela liderança da nossa estimada Maria
Dalce. Nesses 30 anos, sou testemunha há quase 20 anos, desde os
tempos em que atuava no governo Hélio Garcia, no início da década
de 90, do empenho extraordinário que Maria Dalce, à frente da Amda,
com seus colegas e companheiros, sempre com esse labor infindável,
pelo desenvolvimento sustentável. De fato, com essa conjugação que
se mostrou tão importante: preservação e necessidade do progresso.
O mais importante, porém, permitindo e garantindo às futuras
gerações o nosso legado. Ela citou aqui a mata seca. Lembro
perfeitamente que a primeira visita que fiz ao Jaíba, há 15 anos, foi
com ela, que foi me convencer e mostrar como era a mata seca.
Lembro-me de falar com ela: “Maria Dalce, esse lado é tão verdinho,
mas o outro lado de cá está seco”. E ela me disse; “Mas a mata seca
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é exatamente isso”. E ela me ensinava “in loco” o que significava
aquela conservação. É desse entusiasmo, dessa força motriz, que
precisamos todos em todas as áreas. Na área ambiental, em Minas
Gerais, felizmente, a Amda apresenta esse trabalho tão importante e
relevante.

Desse modo, gostaria de testemunhar e registrar o nosso aplauso, o
aplauso do governo de Minas Gerais. Tenho certeza de que estou
falando em nome do Secretário José Carlos Carvalho, outro
verdadeiro ícone do movimento ambientalista de todo o Brasil, que
honra o governo de Minas com o seu labor e seu esforço. Quero
cumprimentá-la, Maria Dalce, pelo seu pessoal empenho, pela sua
articulação e pelo seu esforço. Observo, nesses 30 anos, a evolução,
o amadurecimento, a maturidade dos serviços prestados pela Amda a
Minas Gerais e ao Brasil. Tenho certeza de que muito haverá ainda
por vir sob sua liderança, na qual todos nos engajamos, para o nosso
futuro, que certamente será bem melhor que aquele que temos hoje.
Meus parabéns. 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 8, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de

presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei nº 18.515; discursos dos Deputados Carlin
Moura e Weliton Prado; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
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Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - 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 Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de alunos do ensino médio da Escola Estadual Aurino Moraes, do
Vale do Jatobá. É uma alegria muito grande recebê-los, tenham uma
boa estada nesta Assembléia.

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 - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515, que proíbe a cobrança de
consumação mínima por fornecedor de produto e serviço. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. Continua em discussão o
veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Carlin Moura, que
ainda dispõe de 44min20s.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, um cumprimento
muito especial aos alunos da Escola Estadual Alvino Morais, da região
do Barreiro, essa importante juventude que está aí no exercício da sua
cidadania. Senhoras e senhores, jovens especialmente, estamos
discutindo aqui um veto oposto pelo Governador do Estado a um
projeto de lei de autoria do Deputado Leonardo Moreira, que proíbe os
restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres
de praticar a obrigatoriedade de consumação mínima e dá outras
providências.

O que é um veto? O Deputado apresenta um projeto, que passa
pelas comissões permanentes da Casa, ele é votado em 1º e 2º
turnos e, para tornar-se lei, depende da sanção do Governador do
Estado. Se o Governador do Estado não concordar, ele o veta, e o
projeto não se torna lei. O veto vem novamente para esta Casa, para
que os Deputados e Deputadas confirmem se deve ou não tornar-se
lei. Acompanhem o raciocínio. Estamos fazendo a discussão do veto,
e estou defendendo a sua derrubada. O projeto que estamos
discutindo pretende proibir a cobrança da chamada consumação
mínima nos restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos
similares do Estado de Minas Gerais. Conforme consta na justificação
da proposta, o valor exigido, a título de consumação mínima, tem
característica de venda casada, sendo abusivo e ilegal. A Comissão
de Constituição e Justiça da Casa, ao apreciar o projeto, diz que a seu
autor, o ilustre Deputado Leonardo Moreira, ao apresentar a sugestão,
assiste razão pois a imposição de um gasto em valor previamente
estabelecido para que o consumidor tenha acesso às dependências
do estabelecimento comercial não se mostra razoável e deve ser
objeto de regulamentação, conforme a pretensão do Deputado. Ou
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seja, para se entrar numa casa noturna, numa boate, num bar, tem-se
que, previamente, pagar um valor sem saber se se vai consumir o
equivalente àquele valor. Essa prática se mostra inadequada. Embora
a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que é o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, considere abusiva a venda casada e assegure a
liberdade de escolha do consumidor, notadamente, no que diz
respeito aos limites e às quantidades do produto ou serviço que
pretende adquirir, não existe norma específica dispondo sobre a
consumação mínima, conforme já ocorre em outras unidades da
Federação. A competência para legislar sobre a proteção ao
consumidor pertence tanto à União quanto ao Distrito Federal e aos
Estados, conforme se evidencia no art. 24 da Constituição da
República. O Estado exerce, no caso em análise, a competência
residual, uma vez que procura disciplinar com absoluta clareza os
preceitos constantes.

Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu
perfeitamente plausível a proposta de acordo com os princípios
constitucionais. Posteriormente, o projeto foi para parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte que falou que a
cobrança de consumação mínima obriga os consumidores a pagarem
uma taxa determinada pelo estabelecimento, mesmo que nada
venham a consumir. Com isso, muito desejosos de não perder
dinheiro são incitados a consumir e acabam por optar, muitas vezes,
pelo consumo de bebidas alcoólicas, o que pode acarretar embriaguez
e acidente.

Tal cobrança é ilícita nos termos do Código de Defesa do
Consumidor e nos termos do Decreto nº 2.181/1997, do governo
federal, e estabelece que é vedado ao fornecedor condicionar o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou de serviço, bem como se justa a causa, a limites e
quantidades. Em que pese ao fato de ser considerada abusiva pelo
referido código, essa prática é adotada nas casas noturnas de quase
todo o País. Conforme foi mencionado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, algumas unidades da Federação já conseguiram orientar
a solução do problema por meio de adição de normas, como é o caso
do Município de Recife e do Estado de São Paulo, que promulgaram a
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Lei Municipal nº 16.705/2001, e a Lei Estadual nº 11.886/2005. A
Comissão de Defesa do Consumidor considera conveniente e
oportuno que o Estado de Minas Gerais adote a mesma medida uma
vez que a cobrança de consumação mínima viola um dos princípios
básicos das relações de consumo, que consiste na consideração dos
interesses do consumidor.

Portanto, a Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto. E o projeto veio à Casa, em 1º e 2º turnos, e foi
aprovado.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Carlin
Moura, essa discussão é importante pois, desde que o Plano Real foi
inaugurado e começou a dar certo, vários preços caíram e várias
modalidades de remuneração foram negociadas. Quer queira, quer
não, a consumação e a gorjeta fazem parte de um pacote de
remuneração. Tenho uma preocupação particular em relação a isso,
porque faz parte de um pacote de remuneração sem controle fiscal e
sem controle em relação ao direito trabalhista do valor auferido. Não
há como controlar isso. Em grande parte das vezes, a consumação e
a gorjeta não aparecem no fechamento da nota. Em outras palavras,
não é contabilizada e não atua no resultado prático da indenização
para o trabalhador que a recebe. Isso cria uma remuneração paralela.

Ainda que não se extinga de vez essa prática, que ela fosse revista
sob dois pontos de vista: de seu montante e da internalização do valor
na legalidade. O consumidor já é muito penalizado e arca também
com o custo de manutenção daquele funcionário que deveria ser
bancado pelo estabelecimento. Sabemos que o resultado decorrente
desse tipo de operação é muito maior que o salário, mas não é
agregado em favor do trabalhador. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço as palavras do ilustre
Deputado Vanderlei Miranda. V. Exa. aborda um aspecto importante,
que não se pode degradar a remuneração do trabalho, aquela que
integra o salário para todos os efeitos legais, como para o pagamento
de 13º salário, férias e recolhimento para o fundo de garantia. Isso
deve ser garantido na remuneração do trabalhador. Não sou contrário
à gorjeta, desde que ela seja facultativa. Sou muito adepto a deixá-la
aos garçons que prestam bons serviços. Faço questão de, quando
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bem-atendido, fornecer, facultativamente, a gorjeta aos garçons, uma
categoria que merece todo nosso respeito e consideração.

Para a juventude entender, o Governador do Estado, ao vetar o
projeto, não quer que vire lei. Ele diz que, se a proposição for
transformada em lei, atingirá com efeitos negativos outras categorias
de fornecedores que não aqueles que justificaram o projeto. Por
exemplo, fornecedores de serviços de energia elétrica, água, planos
de saúde, para os quais a fixação de consumo mínimo é adequada e
legal.

Entendo que o Governador do Estado, por meio de sua assessoria,
da Procuradoria ou da Advocacia-Geral do Município ou do Estado -
não sei quem fez o parecer - cometeu um pequeno equívoco. A
relação do consumo mínimo definido para os serviços de energia
elétrica, água e plano de saúde é regulamentada por lei específica,
que não sofrerá alteração do ponto de vista desses outros
fornecedores, muito pelo contrário. A energia elétrica, por exemplo, é
regulamentada por legislação federal. Então, a aprovação desse
projeto não modifica essa legislação, que, conforme afirmei
anteriormente, compete ao mesmo tempo ao Estado e à União,
enquanto a água, a luz e o telefone contam com normas próprias. Por
isso compreendemos que o veto oposto pelo Governador do Estado
não faz sentido.

O que mais chama a atenção - espero que a juventude acompanhe
isso -, é que todo projeto é previamente discutido e acordado na Casa.
O Governador do Estado, por meio de notas técnicas, que são os
pareceres, emite opinião sobre o projeto. Quando é votado em 1º e
em 2º turno, o Governador do Estado já tem plena ciência.

Atualmente, especialmente este ano, têm ocorrido fatos estranhos
na Assembléia de Minas Gerais. Mesmo tendo conhecimento dos
projetos, ao final, o Governador do Estado tem vetado muitos deles,
numa demonstração de desrespeito à Casa Legislativa. Quem não
respeita o parlamento corre o risco de não respeitar a democracia;
quem não respeita o parlamento acha que é dono da verdade, pensa
que pode decidir tudo sozinho. O sistema passa a ser mais parecido
com a autocracia, com a monarquia, do que com a democracia.

Isso não ocorreu apenas em relação ao projeto do consumo mínimo.
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Nos últimos dias, aconteceu com outros dois projetos importantes. Um
deles diz respeito ao Conselho Estadual de Educação, cujos
Conselheiros têm mandato de quatro anos. A Constituição do Estado
determina que, quando o Conselheiro Estadual de Educação é
nomeado, tem de se submeter a uma sabatina no Plenário da
Assembléia, tem de prestar esclarecimentos e responder às perguntas
dos Deputados, que precisam saber sobre sua índole, seu caráter e
seu propósito. Reformulamos a legislação do Conselho, e determinou-
se que o Conselheiro, ao ser reconduzido para seu segundo mandato,
seja sabatinado na Assembléia. Discutimos isso com o governo e
aprovamos o projeto de lei, que posteriormente foi vetado, suprimindo
a exigência da sabatina do Conselho Estadual de Educação, o que é
muito perigoso. Se não houver controle público sobre o Sistema
Estadual de Educação, as escolas ficarão à mercê do autoritarismo.
Sem controle, como saberemos se o sistema está funcionando a
contento, se os projetos estão sendo bem elaborados?

Cito outro exemplo aos jovens aqui presentes. No semestre
passado, esta Assembléia aprovou, em 1º e em 2º turno, um dos mais
importantes projetos de caráter social, o Bolsa-Atleta, que consiste em
ajuda de custo para os jovens carentes que praticam esporte na
escola, no clube, na associação de bairro, visando incentivar os
jovens a permanecerem no programa de formação desportiva, para
que possam ser campeões, medalhistas, representar o Brasil e
melhorar o desempenho de nosso país nas próximas Olimpíadas.
Depois de acordo feito com o governo nesta Casa, aprovamos o
projeto.

Pasmem, jovens, o Governador do Estado vetou o projeto sob o
argumento de que o Bolsa-Atleta fere o interesse público, ou seja, o
dinheiro público não pode ser utilizado para incentivar o esporte, para
valorizar a juventude. Se isso fere o interesse público, o que não fere?
Será que é o dinheiro que o Estado gasta, por exemplo, para manter
um jovem entre 18 e 29 anos numa penitenciária a um custo de
R$2.400,00 por mês? Com o Bolsa-Atleta vai-se gastar, com a
criança, com o adolescente, uma bagatela de R$300,00 a R$400,00
por mês. Mas, no entanto, o Governador do Estado vetou o projeto,
dizendo que ele fere o interesse público. Vejam, os conceitos estão
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mudados, assim como os valores, porque, se o poder público não
serve para melhorar e para incentivar as práticas desportivas e a vida
do povo, para que servirá? Para fazer propaganda, realizar um grande
“marketing”, gastar fortunas com propaganda neste Estado?
Precisamos refletir profundamente sobre o que vem ocorrendo no
Estado de Minas Gerais. Tem-se investido muito em propaganda e
pouco nos projetos sociais.

Entendemos que esse veto sobre o projeto de consumação mínima
é uma questão importante e encaminhamos pela sua derrubada, para
que possamos transformar esse projeto em lei, a fim de valorizar
especialmente o bom comerciante. Afirmo, mais uma vez, hoje, que o
comerciante, principalmente em Minas Gerais, Belo Horizonte e
Contagem, tem avançado muito. Preocupam-se em respeitar o Código
de Defesa do Consumidor. Sabem que nós, consumidores, estamos
muito atentos e não mais permitimos o abuso, a violação ao Código
de Defesa do Consumidor. E o bom comerciante, o comerciante
moderno, que é maioria, encontra-se em plena sintonia com o
consumidor. Portanto, quando apresentamos um projeto de lei dessa
natureza, ele não é destinado ao bom comerciante, que não precisa
desse tipo de lei. Quando apresentamos um projeto dessa natureza,
ele é justamente destinado àqueles que ainda insistem em não
cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Sabemos que se trata de
uma minoria, mas precisamos reforçar a legislação porque, ao fazê-lo,
coibimos a prática dos maus comerciantes e valorizamos os bons que,
diga-se de passagem, são maioria em nosso Estado. A maioria dos
comerciantes são sérios, respeitam o Código de Defesa do
Consumidor. O comércio é o maior empregador em Belo Horizonte, é
o que mais gera emprego e renda para a nossa juventude, para os
nossos trabalhadores. O comércio de bairros, de ruas, dos “shoppings
centers” é o que mais gera emprego na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e precisa ser valorizado.

Encaminhamos favoravelmente à derrubada do veto, para que
possamos transformar em lei esse projeto. São as minhas
considerações, Sr. Presidente, agradecendo o tempo a mim
concedido, assim como a atenção da juventude da Escola Estadual
Dr. Aurino de Morais, do Vale do Jatobá.
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero primeiramente
cumprimentar V. Exa. pelo encaminhamento do veto. Também
entendemos que o veto precisa ser analisado com mais calma por
nós, Deputados. O consumidor já paga preço altíssimo quando
adentra um estabelecimento comercial e nele é obrigado a se
submeter a uma tarifação estipulada de consumo. É necessário
fazermos uma discussão mais séria, observando o interesse e a
defesa do consumidor. E este é o momento adequado. Portanto,
parabenizo V. Exa. por discutir esse veto.

Tive a oportunidade de fazer uma visita aos nossos ilustres
convidados desta manhã, os alunos do ensino médio da Escola
Estadual Dr. Aurino de Morais, que fica no Vale do Jabotá. Recebi um
gentil convite de sua professora para proferir uma palestra sobre
tripartição dos Poderes aos alunos do 2º grau dessa escola. Quero
parabenizá-los pela visita, pelo gesto de cidadania, por participar, por
conhecer esta Assembléia e os interesses da população de Minas
Gerais, pois, nesta Casa, discutimos, debatemos, votamos,
aprovamos e fiscalizamos os atos do Poder Executivo. Tudo isso é de
grande importância, especialmente quando a juventude participa dos
eventos da Casa do povo, do Poder Legislativo. Temos orgulho de ser
Deputados e de pertencer a um Poder aberto, no qual todos podem
adentrar, de que podem participar e cujas votações podem ser
verificadas. Parabenizo V. Exa. e a Escola Estadual Dr. Aurino de
Morais. Quero dizer da nossa felicidade de recebê-los. A Assembléia
e os Deputados, com certeza, se sentem honrados com a sua
presença. Esta Casa, certamente, está de portas abertas,
principalmente à nossa juventude, que precisa, cada vez mais,
participar da vida pública deste país. Parabéns a V. Exa. pelo
encaminhamento. Agradeço-lhe mais uma vez o aparte.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, ilustre Deputado
Sargento Rodrigues. V. Exa. falou sobre uma questão importante: esta
Casa trabalha muito pelo povo e, às vezes, não é devidamente
reconhecida. Discutimos e votamos aqui projetos importantes como
esse, que proíbe a consumação mínima. Há outro, em pauta, que diz
respeito a não proibir as pessoas que, eventualmente, estejam com
problemas de dívida no mercado de fazer financiamento da casa
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própria. Muitas vezes, por uma questão esporádica, o trabalhador
atrasou uma prestação e, por isso, está proibido de fazer
financiamento da casa própria.

Quero destacar que, no segundo semestre, esta Assembléia
realizará um grande seminário para discutir a situação do Ipsemg, que
está passando por um processo de esvaziamento, de dificuldade, por
causa da dívida do governo do Estado com esse Instituto. Em
conseqüência disso, vários servidores estão sendo penalizados, não
tendo acesso ao plano de saúde do Ipsemg. Faremos um grande
seminário para discutir essa questão. Convido todos os servidores, os
professores e os alunos para participar desse seminário. Esta
Assembléia está sempre atenta às questões de interesse do povo
mineiro, como a relativa à redução do imposto da conta de energia
elétrica, projeto de autoria do Deputado Weliton Prado. Há ainda
projetos relativos à valorização da cultura. Durante todo o segundo
semestre, discutimos a Lei Orçamentária, que considero a mais
importante votação que fazemos todos os anos. Do que se trata essa
lei? Da definição de onde será gasto o dinheiro no ano seguinte.

O Estado vai arrecadar para 2009 quase R$38.000.000.000,00.
Essa é a previsão de arrecadação. É um dinheirinho bom, não é? A
Lei Orçamentária serve para dizer para onde esse dinheiro vai, o que
será priorizado. Vamos priorizar a escola pública, as reformas da
escola, a valorização do salário do professor? Ou vamos valorizar a
propaganda do governo? O esporte ou a pintura das faixas da Linha
Verde? A assistência social ou outras questões? Na Lei Orçamentária,
os Deputados definem onde o dinheiro será aplicado. A fatia maior
caberá a qual parcela da sociedade? Vamos dedicar a maior parte do
dinheiro que o Estado arrecada para os pobres, para os menos
favorecidos, para os mais excluídos? Ou vamos dedicar uma parcela
maior para os mais favorecidos, para os empresários, para os setores
mais ricos deste Estado? Fiquem atentos. A discussão da Lei
Orçamentária é, sem dúvida, o supra-sumo da discussão do
parlamento, porque é onde definimos a prioridade de investimentos do
Estado. O Estado arrecada bem. É o terceiro da Federação. É rico,
mas ainda convive com muita pobreza, com muita mazela, com muita
dificuldade, especialmente nas escolas públicas. Muito obrigado, Sr.
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Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton

Prado.
O Deputado Weliton Prado - Bom-dia a todos. Saúdo de forma

especial os alunos do Vale do Jatobá. É muito importante a presença
de vocês. A juventude tem de participar mais das atividades desta
Casa. Sempre digo que os Poderes Legislativo, Executivo e municipal
são como feijão, pois funcionam na pressão. As demandas são
muitas, e a mobilização é fundamental. É importante que aprendam o
caminho e voltem várias e várias vezes.

Sobre o veto, preocupa-me o seguinte: nenhum projeto chega ao
Plenário para ser apreciado antes de ser discutido em várias
comissões. Primeiro, passa pela Constituição e Justiça, depois vai
para as de mérito. Há um processo de negociação com o governo até
ser aprovado nesta Casa. Esse projeto foi aprovado pela maioria dos
Deputados. Não dá para entender como o projeto é aprovado pela
maioria dos Deputados, recebe um veto do Governador e os
Deputados mudam de opinião? Mudam de opinião para manter o veto
do Governador? Isso é incoerente. Precisamos defender a autonomia
do Poder Legislativo, que deve tê-la independentemente do partido
político de quem esteja no governo. Nossa independência é
fundamental. Não dá para mudarmos de opinião por causa da simples
canetada do governo. Temos que fazer uma análise crítica. Ao
estudar esse veto, preocupam-me suas contradições. É brincadeira,
pois há contradições demais. Vejam as razões da justificativa do veto.
( Lê:) “O texto original do projeto de lei, que estabelecia proibição a
restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres,
teve sua incidência estendida a qualquer “fornecedor de produto ou
serviço” e suprimida a definição de “consumação mínima”. Assim, a
proposição, se transformada em norma jurídica, atingirá, com efeitos
negativos outras categorias de fornecedores, que não aqueles que
justificaram o projeto, como, por exemplo, fornecedores de serviços de
energia elétrica, água, planos de saúde, aos quais a fixação de
consumo mínimo é adequada e legal.”. Legal, segundo as razões do
veto do Governador. “Por outro lado, é perceptível que o texto da
proposição extrapolou a intenção dos legisladores, com prejuízo aos
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próprios consumidores. São essas as razões que me levam a opor
veto total à proposição de lei em tela, devolvendo-a ao necessário
reexame desta egrégia Assembléia Legislativa.” Vejam só: “O texto
original do projeto de lei, que estabelecia a proibição de restaurantes,
bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, teve sua
incidência estendida a qualquer “fornecedor de produto ou serviço” e
suprimida a definição de “consumação mínima”.” Vejam só o tanto que
isso é perigoso. “Assim, a proposição, se transformada em norma
jurídica, atingirá, com efeitos negativos, outras categorias de
fornecedores, que não são aqueles que justificaram o projeto, como,
por exemplo, fornecedores de serviços de energia elétrica, água,
planos de saúde, aos quais a fixação de consumo mínimo é adequada
e legal. Por outro lado, é perceptível que o texto da proposição
extrapolou a intenção dos legisladores... São essas as razões que me
levam a opor veto total à proposição de lei...”.

Entendemos que a preocupação do Executivo não procede, de
maneira nenhuma. O que afirmam as razões do veto? “Fornecedores
de serviços de energia elétrica, água, planos de saúde, aos quais a
fixação de consumo mínimo é adequada e legal.”. Se é adequada e
legal, por que a preocupação com o texto aprovado? Esta é a minha
pergunta.

Vejam só: se é adequado e legal, por que a preocupação com o
texto aprovado? É muito injusto. A tarifa de energia, acima de 30kW,
excluindo as pessoas de baixa renda... Mesmo não consumindo nada,
têm de pagar pela disposição do serviço de energia. O cidadão não
consumiu, por exemplo, nada de energia elétrica, mas terá de pagar
30kW. Isso é muito injusto, e ainda terá de pagar a taxa de
iluminação. A energia é muito cara. Aliás, conseguimos uma grande
vitória: a redução, pela primeira vez na história, em 56 anos, da tarifa
de energia em 17%. Não dá para entender. São lucros fabulosos que
as companhias de energia elétrica têm.

Em relação ao apagão na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
está aqui estampado no jornal “Estado de Minas” - e, para se ter uma
idéia, Santa Luzia ainda está sem energia elétrica: “Apagão. A vida
por um fio. Corte de energia, que se arrastou na Grande BH desde o
temporal de sábado, deixou em perigo quem usa medicamento
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conservado em geladeira ou que precisa ser aquecido”. Está aqui na
foto: “Sem tratamento. Renato Cosme, morador do Bairro Nova Vista,
interrompeu a diálise, pois, para usar e preservar o medicamento,
precisa de energia. Prejuízo. O comerciante Paulo Roberto de Oliveira
perdeu alimentos na geladeira e reclama do telefone de atendimento
ao cliente”. Ele não consegue falar e perdeu todos os alimentos da
geladeira. Aliás, está aqui a análise da notícia feita pelo próprio jornal:
“A desculpa de que o temporal foi mais forte do que o esperado não
tem sentido. A meteorologia previu chuva forte e os efeitos das
tempestades são imprevisíveis. As prestadoras dos serviços mais
afetados deveriam estar com todos os seus efetivos a postos, assim
como instituições e corporações que socorrem vítimas de enchentes e
desabamentos. A energia elétrica não é questão apenas de uma casa
iluminada, como mostra Renato Cosme, que sofreu para preservar o
produto que lhe garante a vida. O pior, no momento de angústia, é
ver-se perdido diante de um telefone congestionado, que não
responde ao pedido de socorro. Faltou, ainda, a iniciativa de a
concessionária comunicar-se com o consumidor, no lugar de repetir
exaustivamente as maravilhas que realiza.”. Ninguém consegue falar
nem houve comunicado. Aliás, conversei com um jornalista da Rádio
Itatiaia, que me relatou a mesma coisa.

Está aqui a análise da notícia. Na tarifa de energia, o cidadão é
obrigado a pagar a consumação mínima. Em relação à tarifa
residencial, o consumidor tem que pagar 42% de ICMS, que é a
cobrança por dentro. A conta é muito cara, mas, infelizmente, não há
a manutenção das redes, que é necessária. O cidadão tem que pagar
a consumação mínima, o ICMS caro e a conta cara. A conta é cara e,
infelizmente, deparamos com esse veto totalmente contraditório.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Esse projeto
tratava da consumação mínima nos bares e nos restaurantes. Esse
era o objetivo inicial do autor do projeto, que é uma discussão
razoável. Ocorre que, durante a tramitação do projeto, aconteceram
algumas emendas que deturparam um pouco, na letra da lei, o seu
objetivo inicial. Essa foi a razão do veto. O texto ficou escrito de
maneira a proibir a tarifa mínima em conta de luz, de água, de telefone
e de serviço de saúde. São coisas que a lei permite. Como o texto
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ficou mal formulado, possibilitando essa interpretação, veio o veto,
que não é contra a iniciativa inicial do proponente, que queria proibir
qualquer consumação mínima em bares e em similares. O governo
não tem opinião relativa a terminar com a consumação mínima. É
razoável propor isso. Ocorre que, da forma como o texto está
formulado, está indo de encontro à lei que permite a consumação
mínima para tarifas de outros serviços. O veto veio só por isso. Esse
esclarecimento é importante.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço a contribuição de V. Exa. É
justamente esse ponto abordado pelo Deputado Lafayette de Andrada
que defendemos: tem que haver outras formas de cobrar pela
disponibilização do serviço. É injusto que o cidadão não consuma e
seja obrigado a pagar. Se o sujeito passou dois meses viajando, não
consumiu energia, mas terá que pagar a taxa de 30kW/h por mês.
Isso é injusto. Da mesma forma, o cidadão terá que pagar a taxa de
iluminação pública, que é muito cara.

O que mais me revolta e à toda a população é a ausência da
manutenção das redes. Essa é uma grande preocupação da
população. O governo luta muito, os seus acionistas têm grande parte
dos dividendos, mas têm que cumprir suas funções e fazer a
manutenção das redes. Mas isso não vem acontecendo. Qual é a
justificativa da Cemig em relação a ter uma das mais caras energias
do País? Dizem que é devido à qualidade da energia de Minas. Dizem
que a energia de Minas é a melhor energia do Brasil. A justificativa
para a energia ser cara é que é a melhor energia do Brasil. Mas,
desde sábado, a população de Belo Horizonte está sem energia. Isso
está noticiado em todos os jornais. Essa é a situação das redes em
Belo Horizonte, em Santa Luzia, em Contagem, em Betim e
praticamente em todo o Estado de Minas Gerais. Isso é preocupante.
Qualquer temporal ou qualquer chuvinha faz com que a população
corra o risco de conviver com o apagão.

“Apagão, a vida por um fio”. Esta é a manchete do jornal, mostrando
a situação do Sr. Renato, que faz hemodiálise e corre o risco de
perder a vida. A questão é muito séria. O corte de energia arrastou
toda a grande Belo Horizonte desde sábado. Quem utiliza
medicamentos que ficam conservados em geladeiras passa por
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muitas dificuldades.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Weliton Prado

que se atenha à discussão do veto, em cumprimento ao disposto no
art. 83 do Regimento Interno.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, com todo o respeito,
“data maxima venia”, quero dizer as razões do veto. Aqui estão as
palavras e a assinatura oficial do Palácio da Liberdade. O veto do
Executivo está assim fundamentado: “Assim, a proposição, se
transformada em norma jurídica, atingirá, com efeitos negativos,
outras categorias de fornecedores, que não aqueles que justificaram o
projeto, como, por exemplo, fornecedores de serviços de energia
elétrica, água, planos de saúde, aos quais a fixação de consumo
mínimo é adequada e legal.”. Discordo. Definitivamente, não concordo
com essa prática de cobrança, com base, aliás, no princípio a que se
referiu o Deputado Lafayette de Andrada. Ele demonstrou
preocupação, porque houve emendas ao projeto. Estou, por essa
razão, defendendo a derrubada do veto. Acho injusto uma pessoa que
fez uma viagem e não consumiu energia nem água ter de pagar a
consumação mínima de energia e de água. Isso está na
fundamentação do projeto. As palavras estão aqui registradas. Então,
Sr. Presidente, “data maxima venia”, estou-me atendo totalmente ao
tema.

Em relação ao projeto original, não entendi exatamente o ponto que
o Deputado aborda: se é adequado e legal, por que a preocupação
com o texto aprovado? Por que essa preocupação? Esse é o debate
que queremos fazer. E, se há tanto recurso, por que não é feita a
manutenção das redes? A população da região metropolitana e do
Estado vive em eminente risco de apagão total de energia.

Deixamos claro nosso posicionamento: defendemos os garçons. Há
alguns meses, tive oportunidade de fazer um debate com a categoria
em Uberlândia. Eles são pessoas guerreiras, trabalhadores, sofridos.
O projeto, de certa forma, garantia o respeito a esses profissionais.
Em seu art. 1º, lemos: “Fica vedada a cobrança de compensação
mínima por fornecedor de produto ou serviço. O descumprimento do
dispositivo dessa lei sujeita o infrator à penalidade prevista na Lei nº
8.708, de 11/9/1990”. Não iria prejudicar em nada as contribuições
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voluntárias para os garçons. Não haveria nenhum prejuízo para essa
categoria profissional. “Como efeito, o mencionado diploma legal
proíbe não somente a venda casada...” Esse é outro problema. Isso
configura venda casada, e venda casada é estritamente proibida pelo
Código de Defesa do Consumidor. A prática da venda casada é
proibida por lei. Da maneira como se estabelecem as tarifas de água,
de energia elétrica e dos planos de saúde, fica configurada a venda
casada. Isso é ilegal. Se é venda casada, não é legal, fere o Código
de Defesa do Consumidor.

Prossigo minha intervenção com a leitura de matéria publicada no
“Estado de Minas”. (- Lê:)

“Desde domingo, os envelopes com o líquido para tratamento de
diálise peritonial de Renato Cosme, de 35 anos, em vez de serem
aquecidos por três minutos no microondas, tomam “banho de sol” de
quatro horas em um canto do terreiro da casa. Morador do Bairro
Nova Vista, na região Leste, ele é um dos moradores dos mais de 10
mil imóveis da Grande Belo Horizonte que ficaram sem energia por
três dias. Sem esquentar o medicamento, Renato sofre com fortes
tremedeiras, e o tratamento teve de ser alterado nos últimos dias por
causa do apagão depois do temporal de sábado. Até o início da tarde
de ontem, passadas 70 horas, 5 mil residências continuavam sem
eletricidade, e diversos moradores da Capital tiveram de mudar a
rotina diante da impossibilidade de fazer simples tarefas, como lavar
roupas ou ligar os computadores. À noite, a Cemig divulgou nota
informando que, à 16h30min, havia regularizado todo o serviço na
Grande Belo Horizonte.

Além das quatro sessões diárias de diálise, Renato recebe doses de
insulina e, para não perder o medicamento, teve de levá-los para a
casa de parentes e amigos, mantendo-os em geladeira. Em
temperatura ambiente, há riscos de perda do produto e o Sistema
Único de Saúde - SUS - só repõe o estoque no mês seguinte.
Segundo ele, uma solução seria o aquecimento no fogão, em banho-
maria, mas, nesse processo, o remédio sofre modificações e o efeito
não é o mesmo. “À noite, está impossível fazer a troca, pois não tenho
luz elétrica nem aquecimento solar. Só eu sei os riscos que enfrento”,
afirma.
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No caso da família do comerciante, Paulo Roberto de Oliveira, 43
anos, o drama é menor, mas a falta de luz mudou o ritmo da casa em
que mora com a mulher e duas crianças. Antes de sair para o
trabalho, ele tem de ir à casa da mãe, em outro bairro, para tomar
banho. Já os filhos, Júlia, de 5 anos, e Mateus, de 6, antes de
seguirem para o colégio, tomam o famoso banho de gato, com água
esquentada em uma panela e uma flanela para limpar a sujeira. “Não
temos o que fazer, só esperar. Ligamos para a Cemig e o telefone só
dava ocupado”. Além dos problemas com a falta do aquecedor, agora
encostado em um canto da área de serviço, a pilha de roupas
aumenta e, em alguns dias, a família já não terá o que vestir.

A geladeira do vigilante Roberto Costa segue vazia, pois quase
todos os alimentos estragaram. Ele e a mulher esperam resposta da
Cemig para voltarem à rotina. É um transtorno enorme. A única
reação é ligar para saber a previsão da volta do fornecimento. Se for
entrar na Justiça, precisa arcar com os gastos, e, muitas vezes, o
resultado é o gasto superior ao do valor do produto.

Segundo o gerente de Operação de Distribuição Centros da Cemig,
Danilo Gusmão Araújo, a demora no restabelecimento da energia
deve-se à intensidade dos ventos, com rajadas de até 80km/h, e a
dispersão dos pontos atingidos. “Todo nosso contingente está em
serviço. Até o meio-dia de domingo, 81% dos casos haviam sido
resolvidos e 70% dos remanescentes foram solucionados até a meia-
noite. No entanto, o posicionamento retardou a normalização”. De
acordo com a Cemig, a média diária de clientes sem energia varia
entre 1.500 e 2 mil casos. Hoje está prevista a apresentação de
comparativo da situação de sábado com casos de anos anteriores.

Para o sábado, a central de climatologia previa pancadas de chuva,
mas o temporal foi mais forte do que o esperado. De acordo com a
empresa, além das equipes em serviço, outras 30 estavam de plantão.
No começo da noite de ontem, nove pontos concentravam a maior
parte do apagão, com 1.500 imóveis ainda sem energia e pontos
diversos somavam outros 500 focos.

Os consumidores que não tiveram a energia restabelecida devem
ligar para o número 116 e pedir solução. Caso o pedido não seja
atendido, o morador pode telefonar para a Agência Nacional de
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Energia Elétrica - Aneel -, para o número 144 ou se comunicar pelo
endereço eletrônico www.aneel.gov.br. A reguladora estabelece
índices de qualidade para as distribuidoras, de acordo com a
continuidade do fornecimento de eletricidade e o número de horas por
mês. Se as metas não são cumpridas, a empresa está sujeita à multa,
que varia de acordo com a quantidade de clientes. Segundo a Cemig,
todos os casos serão analisados e os prejuízos ressarcidos, como
exige a Aneel.

De acordo com a Resolução nº 61/2004 da Aneel, o cliente tem até
90 dias, a partir da ocorrência, para pedir ressarcimento à
distribuidora. Devem ser informados data, horário e cópia mais
recente da conta de luz, além das características do aparelho
danificado. Isso é importante. A empresa tem até 20 dias para
inspecionar o produto e dar um parecer. Em caso de concordância
com o pedido, o consumidor deve ser ressarcido em até 90 dias”.

Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente do
América.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Depois V. Exa. lê
para mim a parte de esportes. Acho importante V. Exa. subir à tribuna
e ler um jornal. Acho também importante o assunto que traz. Se fosse
editor do jornal, reclamaria, porque ninguém iria comprar o “Estado de
Minas”; como V. Exa. está fazendo a leitura de uma página que
gostaria de ler, pude economizar.

V. Exa. traz um assunto interessante. Todos os Deputados devem
usar a tribuna para manifestar sua indignação contra esses fatos que
ocorreram em Belo Horizonte. A população mineira não pode aceitar
isso, a população mineira não pode aceitar um apagão como esse,
porque temos a melhor energia do Brasil. Temos uma Cemig que faz
a sua parte. Acredito que o Presidente da Cemig convocará os
responsáveis para cobrar posições. Estou falando como mineiro,
como belo-horizontino e como brasileiro. O homem está indo à lua,
onde não falta energia. Vamos nos lembrar disso. Estamos nos
comunicando com todos os locais, a energia está aí. O governo Aécio
Neves realizou um trabalho bonito e saudável, ou seja, colocou
energia elétrica em todos os rincões de Minas. Será que isso causou
essa falta de energia em Belo Horizonte?
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V. Exa. está de parabéns pelo assunto levantado, mas, depois que
se transformou em candidato a Prefeito de Uberlândia, no Triângulo,
sua criatividade está se acabando? V. Exa. está ocupando a tribuna
para ler jornal? V. Exa. já foi mais ferrenho antes de ser candidato a
Prefeito. Estou desconhecendo V. Exa., estou desconhecendo o
companheiro ferrenho que sempre tivemos nesta Casa. Tenho a
certeza de que os eleitores não querem ver V. Exa. ler jornal nessa
tribuna. V. Exa. vai ficar lendo jornal? Depois fará a leitura da seção
de esportes e da parte policial, que também são muito importantes.

Hoje pela manhã, quando vinha de táxi para a Assembléia, corri os
olhos pelas páginas de um jornal que pedi emprestado ao taxista.
Como o trajeto foi curto, li pouca coisa. A minha intenção era comprar
o “Estado de Minas”, mas V. Exa. o está lendo. V. Exa. já foi mais
criativo. Sugiro que pinte a cara, como está nos cartazes, e faça um
rabinho de cavalo. Estou desconhecendo V. Exa., porque, pelo jeito
que está agindo creio que está se transformando em governo. Quero
saber se na sua cidade haverá passe escolar, pelo qual tanto
brigamos, se fará tudo o que prometemos aqui. Do jeito que está hoje
nessa tribuna, aproveitando a audiência da TV Assembléia, que
criamos há 12 anos, V. Exa. não está fazendo sua parte. Quero ver o
Deputado Weliton Prado, o Deputado ferrenho, mas V. Exa. está
fazendo leitura de jornal. Está parecendo Deputado velho. Não. V.
Exa. precisa dizer que a Cemig não pode agir dessa forma. Não estou
aqui para ensinar-lhe nada, mas para sugerir que V. Exa. volte ao seu
estilo aguerrido.

Gostaria de enviar um recado aos seus oponentes em Uberlândia:
não se pode usar a TV Assembléia para fazer campanha eleitoral. O
Juiz poderá impugnar a outra candidatura e dará direito de resposta.
Esta Casa não pode ser usada em campanha política. V. Exa. não
pode fazer propaganda, ninguém pode pegar imagens gravadas aqui
e fazer propaganda em horário nobre. Aqui fica o recado. Do jeito que
estão fazendo com V. Exa. estão fazendo com outros candidatos, ou
seja, pegando gravações de debates feitos nesta Casa para exibi-las
no programa eleitoral. As discussões feitas aqui não se referem à
cidade onde V. Exa. é candidato, mas ao Estado. Se V. Exa. é
candidato lá, ninguém pode usar imagens dos debates feitos aqui e



305

exibi-los no programa eleitoral.
Espero que V. Exa. volte a ser um Deputado ferrenho. Estou

achando que está se transformando em governo. Depois de tomar
posse, não irá denunciar mais nada. Como ficarão o nosso passe
escolar e todas aquelas coisas pelas quais tanto brigamos aqui? Não
leia jornal, continue sendo um parlamentar ferrenho. Faça seus
pronunciamentos, mas não dessa forma. Todos lêem o “Estado de
Minas”, que é o maior jornal dos mineiros. Todos estão lendo o que
está escrito aí. V. Exa. poderá dizer o seguinte: “Se o seu
eletrodoméstico queimou, reclame na Cemig, porque ela tem de pagar
por isso”. A Cemig está sabendo de tudo. Tenho certeza de que o
Presidente Djalma e toda a direção da empresa estão conscientes de
todos esses problemas. Pelo pouco que o conheço, hoje, depois
desse apagão, depois de tudo o que aconteceu, deve estar muito
bravo, deve estar tomando providências, deve estar mudando muita
coisa, porque esses fatos não voltarão a acontecer. A natureza se
manifestou, mas a Cemig deve estar prevenida para evitar as
conseqüências. Não podemos aceitar que esses problemas ocorram
novamente.

A Cemig tem a melhor energia do Brasil. V. Exa. já criticou muito
essa empresa em relação a preço e outros itens, mas ela reduziu os
preços. O órgão regulamentador federal conseguiu reduzir os preços
no Brasil inteiro, mas desejamos o serviço. Pelo pouco que conheço o
Dr. Djalma, pode ter a certeza de que isso não acontecerá mais,
porque nenhum mineiro nem a direção da Cemig desejam isso. Tenho
a certeza de que o Governador Aécio Neves, depois que aconteceu
isso, deve estar muito bravo. Isso não acontecerá de novo, devido à
seriedade da direção da Cemig. Depois, V. Exa. poderia ler sobre
esporte para nós? Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço a contribuição do Deputado
Alencar da Silveira Jr. É importante estarmos em um regime
democrático, em que todos tenham o direito de se expressar como
bem entender e com responsabilidade. Mesmo discordando de alguns
posicionamentos de V. Exa., respeito a sua opinião. Por isso,
defendemos a autonomia deste Poder.

O projeto de lei que deu origem à Proposição de Lei nº 18.515 foi
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aprovado pela maioria dos Deputados desta Casa. Temos de solicitar
que o governo respeite o posicionamento dos Deputados que
aprovaram esse projeto, depois de uma discussão do ponto de vista
legal e constitucional. Ele foi discutido também com o governo. Não há
justificativa para esse veto. Os Deputados seguiram o posicionamento
do governo. Por isso, é fundamental derrubarmos esse veto.
Esperamos que essas situações não se repitam mais, mas, para isso,
tem de haver investimento na manutenção. E isso não tem sido feito.
Com muita firmeza, denunciamos nesta Casa que a energia em Minas
Gerais era 17% mais cara que na Bahia, 30% mais cara que no
Ceará, 43% mais cara que no Rio de Janeiro, 44% mais cara que em
Santa Catarina, 47% mais cara que em Goiás, 48% mais cara que no
Rio Grande do Sul, 49% mais cara que no Espírito Santo, 61% mais
cara que no Pará, 72% mais cara que em Brasília, 76% mais cara que
em São Paulo e 107% mais cara que no Amapá. A justificativa para
isso é a qualidade, mas não estamos vendo isso. As razões para o
veto entram em contradição. Os jornais divulgaram o apagão ocorrido
na Região Metropolitana, principalmente em Belo Horizonte. O
Deputado Alencar da Silveira Jr. falou sobre a leitura do jornal. Temos
de ter muita responsabilidade, pois estamos em um período eleitoral e
não podemos fazer da tribuna um palanque. As eleições não podem
atrapalhar o funcionamento desta Casa, e não podemos utilizar a
tribuna para fazer campanha. Temos de respeitar a legislação
eleitoral. Por isso, não entrarei no debate pontuado por V. Exa. quanto
a questões que sempre defendemos e continuaremos defendendo. Se
entrarmos nesse debate, feriremos a legislação eleitoral.

Sr. Presidente, defendo a derrubada do veto. Temos todas as
possibilidades para isso, pois o veto é incoerente e fere a legislação.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, percebendo que não há

mais quórum para continuarmos com a reunião, peço o seu
encerramento de plano e solicito que o meu tempo seja respeitado,
para que eu possa continuar o meu encaminhamento à tarde.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes 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 Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, em decorrência do
aumento de preços dos fertilizantes e a apreciar proposições da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Resolução nº
2.619/2008, no 1º turno (Deputado Antônio Carlos Arantes). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Humberto Ferreira de Carvalho, Superintendende de Agricultura,
representando o Ministro de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e Paulo Marcos de Paula Lima, Diretor Técnico da
Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais; Eduardo
Leal, Delegado Adjunto, representando o Delegado Federal do MDA
em Minas Gerais; Rodolfo Osório de Oliveira, Chefe da Assessoria
Técnica da Faemg, representando o Presidente da entidade; Celso
Afonso Morais, Coordenador Financeiro da Fetraf, representando a
Coordenadora da entidade neste Estado; Feliciano Nogueira de
Oliveira, Gerente do Departamento Técnico da Emater-MG, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência registra ainda a
presença do Deputado Luiz Cláudio (PTN), de Rondônia. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
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convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre
João em que solicita seja encaminhado pedido de informação ao
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, sobre o
vínculo existente entre o Ministério Público deste Estado e um servidor
inativo, que ocupou cargo de Promotor de Justiça, em razão do art.
11, inciso V, § 1º, da Lei nº 11.020, de 8/1/93; Vanderlei Jangrossi e
Padre João em que solicitam seja formado grupo de trabalho com
representantes da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária e do Iter, objetivando esclarecer aos Prefeitos sobre
os processos de legitimações de terras devolutas; Vanderlei
Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Padre João em que solicitam seja
realizada audiência pública, no Município de Jaíba, com o intuito de
ouvir os pequenos produtores rurais da região, visando a buscar
soluções para os problemas por eles enfrentados relativos à atividade
agrícola; Antônio Carlos Arantes, Vanderlei Jangrossi e Padre João
em que solicitam seja realizada visita técnica à Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da
Câmara Federal, com a finalidade de debater: alterações necessárias
ao Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a lei de crimes
ambientais; edição e aprovação da medida de negociação das dívidas
dos produtores rurais e a alta dos custos da produção agrícola, em
especial, dos fertilizantes, “versus” a perda de renda dos produtores
rurais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
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CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2008

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros e Célio Moreira, 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, nos termos regimentais,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a autorização
para pouso e decolagem de aeronaves de grande porte no aeroporto
da Pampulha e a transferência, para esse local, de vôos regulares do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Érica Campos Drumond,
Secretária de Estado de Turismo; e os Srs. Accacio Ferreira Santos
Jr., Coordenador de Comércio Exterior; Ricardo Gomes da Silva,
Diretor Sindical do Aeroporto Internacional Tancredo Neves; Adair
Moreira Junior, Superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves; Cláudio Figueiredo Salviano; Superintendente do Aeroporto
Carlos Drummond de Andrade; Roberto Luciano Fortes Fagundes,
Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; Eduardo
Teci, Gerente Comercial da TAM no Estado; José Maurício Miranda
Gomes, Presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens;
Flávio Marcos Ribeiro de Campos, Presidente da Associação dos
Amigos da Pampulha; Hilton Gordilho de Freitas, Assessor da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Délio Malheiros tece as considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. 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 Presidência recebe requerimento de autoria do Deputado
Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja encaminhada manifestação
de protesto ao Presidente da Anac, pela ausência de representante



310

daquela autarquia nesta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 44ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Vanderlei Miranda - Entrega de
placa - Palavras do Sr. João Lúcio Ferreira - Palavras do Sr. Luiz
Fernando Ferreira - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada - Vanderlei

Miranda.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, 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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
João Lúcio Ferreira e Luiz Fernando Ferreira, proprietários do Café
Palhares; Paulino Cícero de Vasconcellos, Presidente do Sindicato da
Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais - Sindifer -; e Deputado
Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

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

Eduardo Betti Menezes, Delegado de Polícia; e Expedito Martins
Drumond, Coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Café Palhares
pelos 70 anos de sua criação.

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

acompanhando gravação do Coral da Assembléia, sob a regência do
maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Exmo. Sr. 1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, meu amigo
e companheiro de trabalho neste Parlamento, Deputado Doutor Viana,
aqui representando o nosso amigo e Presidente da Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho; caros amigos João Lúcio Ferreira e Luiz
Fernando Ferreira, proprietários do Café Palhares; Paulino Cícero de
Vasconcellos, Presidente do Sindifer; senhoras e senhores; amigos e
amigas que nos acompanham por meio da TV Assembléia;
convidados que comparecem a esta homenagem. Serei breve. Não
me preocupei em preparar uma oração escrita. Falarei sobre o que
sinto, o que trago em meu coração em relação a esta justa
homenagem que presto nesta noite. Queremos falar da importância do
Café Palhares na Capital, lembrando que, com toda certeza, essa
casa de negócios faz parte da memória de Belo Horizonte,
sobrevivendo ao longo do tempo às intempéries dos planos, aos
sufocos das altas inflações. Eu, como pequeno comerciante que fui,
empresário em Belo Horizonte, sei bem o que é tentar driblar toda a
situação de crise pela qual o País passou, superada nos últimos anos,
graças a Deus. Só o fato de ter sobrevivido por sete décadas a toda
essa inconstante situação da nossa economia é razão de prestarmos
esta homenagem.

Considera-se a importância do Café Palhares para a história de Belo
Horizonte, entre tantos segmentos da nossa história, por que não
dizer do segmento político, que, com certeza, tem a sua história
marcada pela existência desta Casa. Dizia ao João e ao Luiz,
enquanto aguardávamos a entrada neste Plenário, que me sinto muito
honrado de prestar esta homenagem, primeiro, por ser merecida,
justa; segundo, por ter sido um compromisso que assumi, quando
Vereador, em campanha para Deputado. Naquela época, disse ao
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João que, se fosse eleito, homenagearia o Café Palhares na
Assembléia. Hoje, portanto, tenho a satisfação de cumprir esse
compromisso.

Falar do Café Palhares, da sua história com esta cidade, pode-se
tornar até um pouco cansativo, pois trata-se de uma história bastante
conhecida e, como disse, que se confunde com a de Belo Horizonte,
uma cidade muito nova. Assim como o Café Palhares, outras
empresas comemoram hoje 50, 60 ou 100 anos, como a Belorizonte
Couros, que, a despeito de toda dificuldade, conseguiram
permanecer. Como presido nesta Casa a Comissão de Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, lido diariamente com
situações por que passam esses segmentos, especialmente os da
indústria e do comércio. Sabemos que não é fácil.

Portanto, nesta homenagem, com certeza, pelo menos tentaremos
dar a dimensão da importância da presença dessa empresa, o Café
Palhares, nesta cidade. Quero crer que neste momento, quando esta
reunião é transmitida para mais de 300 cidades, muitas pessoas que
estão assistindo agora a esta homenagem com toda certeza têm
algum vínculo, alguma ligação com o Café Palhares. Vindos de outras
cidades do interior, passaram ali pela Rua Tupinambás e pararam
para saborear aquele tradicional caol que, com certeza, é irresistível.
Eu, particularmente, tenho sempre que passar por lá para matar a
saudade daquele tempero gostoso.

Ficam aqui, então, registradas essas minhas palavras. Parabéns a
João, a Luiz, à família, aos funcionários que ali estão há muitos anos
trabalhando, à cidade de Belo Horizonte por abrigar o Café Palhares;
parabéns a todos vocês, convidados que vieram homenagear, porque,
com certeza, têm algum tipo de ligação muito forte com a história do
Café Palhares: se não a ligação familiar, têm a de freqüentadores e de
usufruidores daquele tempero maravilhoso que tem o caol do Café
Palhares.

Pararei por aqui porque a minha boca já está enchendo de água.
Mais uma vez, parabéns a todos.

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

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado



314

Alberto Pinto Coelho, fará a entrega aos Srs. João Lúcio Ferreira e
Luiz Fernando Ferreira, proprietários do Café Palhares, de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres:
“Fundado em 1938, o Café Palhares sempre foi, em Belo Horizonte,
reduto de artistas, boêmios, jornalistas e políticos, contando com uma
clientela fiel que aprecia a culinária mineira e seu prato mais
tradicional, o caol. Ao completar sete décadas de existência, a
homenagem da Assembléia Legislativa a esse conceituado
estabelecimento, cuja história se mistura ao crescimento e à
modernização da Capital mineira.”.

O Sr. Presidente - Convidamos, com muita alegria, meu amigo
Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que, com o apoio
unânime dos membros desta Casa, suscitou esta reunião, a fim de
nos acompanhar na entrega dessa placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. João Lúcio Ferreira

Boa-noite a todos. Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa; Paulino Cícero, foi uma
surpresa enorme a honra que você nos deu de compor conosco esta
Mesa; meu querido amigo Vanderlei Miranda, não vou nem chamar de
Deputado, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;
meu querido irmão Luiz Fernando; preparamos um discurso para falar
aqui, mas acredito que o mais importante é que eu consiga expressar
a alegria que estamos sentindo hoje.

Esta alegria começou com a construção do Café Palhares em 1938.
Em 1944 foi adquirido pelo meu pai, que, de lá para cá, com seus
irmãos, trabalhou severamente. Depois de uma, duas, três décadas,
na década de 70 houve uma transformação muito bonita, eu e meus
irmãos fomos trabalhar no Café Palhares. Somos cinco homens, duas
mulheres e uma guerreira. Eu comecei em 1972, em seguida, em
1974, entrou meu irmão Eduardo, em 1976 o Luiz Fernando. Todos
fomos educados por um homem fabuloso que há pouco tempo nos
deixou. Mas deixou uma raiz muito profunda, uma família muito
amorosa. Às vezes ficamos meio sumidos, sem ir à casa da mamãe, e
ela nos puxa as orelhas dizendo que não fomos vê-la. Então, rendo
também esta homenagem à minha mãe, D. Naná, que está aqui de
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azul, representando muito bem nossa família, essa âncora
maravilhosa. Como sempre falo, é baixinha e brava, mas educando
sempre seus meninos. Hoje já somos homens e mulheres, mas, para
ela, acredito que ainda somos crianças.

Não imaginava a dimensão desta homenagem. Não imaginava
receber esta placa do Vanderlei Miranda. Quando ele falou que nos
faria uma homenagem, não tínhamos noção de como seria essa
homenagem. Viemos para cá, eu e o Luiz Fernando, na raça e na
coragem, de peito aberto, para receber esta homenagem. É uma
homenagem maravilhosa, porque vocês realmente representam o
Café Palhares. Não pudemos trazer aqui todos os fregueses, mas
vieram muitos nos representar e muitos ainda vão-nos xingar porque
não foram convidados. Acredito que cada um que está aqui dentro nos
ajudou a construir essa casa maravilhosa.

Não posso receber esse prêmio sozinho, por isso solicito que o Luiz
Fernando venha aqui.

Palavras do Sr. Luiz Fernando Ferreira
Boa noite. A história já começou, então vou partir da metade.

Trabalho no Café Palhares há 33 anos, e o João Lúcio há 38 anos.
Pegamos a casa e “não deixamos a peteca cair”. Durante todos esses
anos trabalhamos firme.

Esta semana aconteceu um caso curioso. Chegou lá um freguês
tradicional e falou: “Luiz, esta casa está melhor que nos anos 70”.
Parei, olhei para ele e disse: “Estamos tentando conservar. Este ano
fizemos uma revitalização para comemorar os 70 anos”. A casa ficou
bonita. Temos uma vida lá dentro. Trabalhamos lá com muito carinho.
Em uma entrevista que dei a um jornal, disse que vou lá para me
divertir, e é a realidade. Os funcionários são uma família. Alguns estão
lá há 48 anos, 20 anos, 30 anos, assim como há novatos. Na verdade,
quando vamos para lá nos divertimos. E, além disso, temos um
retorno como este.

Outro dia, o João me disse que vamos comemorar os 100 anos.
Falei para comemorarmos os 90, porque os 100 estão muito longe.
Temos esperança de que fique para a eternidade. Talvez um filho
nosso possa assumir.

O Sr. João Lúcio Ferreira - E nos dar mordomia e boas viagens.
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Agradecemos muito. Não tínhamos noção da dimensão do que seria
ter vocês aqui conosco. Poderíamos ficar falando do Café, mas o que
queremos mais é agradecer a família Café Palhares, que sempre nos
apoiou e ainda nos apóia. Uns nos ensinam, outros nos derrubam,
mas acredito que mais aprendemos do que caímos. Obrigado a todos.

O Sr. Luiz Fernando Ferreira - Obrigado e boa noite.
Palavras do Sr. Presidente

Com muita alegria, saúdo os proprietários do Café Palhares, nosso
homenageado na noite de hoje por seus 70 anos de vida familiar,
numa demonstração bonita dos dois irmãos, que nos toca
profundamente. A união faz a força. Vale a pena trabalhar unidos.
Parabéns, João Lúcio Ferreira e Luiz Fernando, merecedores desta
homenagem que fazemos hoje, em nome do povo mineiro. Parabéns
a essa empresa tradicional e histórica de nossa Capital.

Sendo uma empresa familiar e estando aqui o cerne dessa família,
não poderíamos deixar de falar de nossa alegria, satisfação e honra
por receber aqui D. Naná. Parabéns à senhora, pelos sete filhos
extraordinários que fazem da família um instrumento espetacular.
Homenageando os dois, a Assembléia a homenageia também.

Também homenageamos a família do Luiz Fernando, a Verônica
Castanheira Ferreira e seus filhos, André, Paulina e Leandro Ferreira.
Quem sabe um deles vai continuar com o Café Palhares, fazendo-o
chegar a mais de 100 anos? Prestamos igual homenagem à família do
João Lúcio, à sua querida esposa, Marguita Ferreira, e a seus filhos
Nayara e Bruno. Ficamos felizes por ver a família reunida e não
poderíamos deixar de citá-los, dada a importância do trabalho familiar.
Nossa alegria é engrandecida pela presença do amigo Paulino Cícero,
Deputado Estadual por dois mandatos e Deputado Federal por cinco
mandatos. Foi ministro, tem uma carreira brilhante e hoje preside o
Sindicato da Indústria do Ferro - Sindifer.

Quero parabenizar, com muita alegria, esse brilhante Deputado, um
homem iluminado, que divulga o Evangelho, divulga o bem, Vanderlei
Miranda. Parabéns, Deputado. Trata-se de um requerimento
aparentemente simples, mas que teve aquiescência e aprovação
unânime desta Casa. Essas homenagens, Deputado Vanderlei
Miranda, comovem mais porque são concretas, são reais. Aliás, V.
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Exa. já havia-se comprometido em solicitá-la, não foi promessa de
político, e sim de amigo. Mais uma vez, parabéns.

Amigos presentes, todos os que nos vêem pela TV Assembléia,
funcionários da Casa e imprensa, quando amamos uma cidade
recorremos à nossa memória afetiva. Ela constrói o imaginário que
partilhamos, base de uma identidade social e fraterna. Henriqueta
Lisboa, ao celebrar seu amor por Belo Horizonte, nos diz com a
sensibilidade irretocável de sua poesia: “Uma cidade se assemelha às
outras, porém se a amamos é única: tem a forma de um coração, traz
nosso aroma predileto, é a paina do travesseiro em que repousa a
nossa fronte”.

Pedro Nava, o grande memorialista mineiro, deixou nas páginas de
sua alentada obra um testemunho de Belo Horizonte, nos anos 20 do
século passado, quando toda uma geração de políticos e intelectuais
freqüentava a Rua da Bahia e reunia-se no extinto Café Estrela.
Desse ponto de observação, Nava dirigia seu afeto para toda a
cidade. Escreveu ele, em sua singular prosa poética: “Eu conheci esse
pedaço do belo Belo Horizonte; nele padeci, esperei, amei, discuti e
neguei. Conhecia todo o mundo. Cada pedra das calçadas, cada tijolo
das sarjetas, seus bueiros, os postes, as árvores. Distinguia suas
cores de todas as horas. Seu sol, sua chuva, seus calores e seu frio”.

Nossa Capital tem a fama de ter o maior número de bares e
botequins no País, mas nenhum deles tem a história do Café
Palhares, que completa 70 anos no mesmo endereço. Tanto o
Palhares quanto seus congêneres, incluindo o Café Estrela e o Café
Pérola, de saudosa memória, disseminavam um hábito que ao mesmo
tempo promovia nossa maior riqueza agrária e reproduzia uma prática
social que se espalhava pelo mundo, a partir da Europa. Nas mesas
dos cafés, degustando a bebida, reuniam-se escritores, filósofos e
artistas, gerando discussões que revolucionaram o pensamento e a
arte mundiais. Entre nós, o Café Palhares teve, além de uma
freguesia ilustre, como os Governadores Juscelino Kubitschek,
Magalhães Pinto e Hélio Garcia, uma grande freqüência popular,
ligada aos amantes do futebol.

É bom recordar. Antes do Mineirão, era ali que se compravam os
ingressos para os jogos no Independência. O Paulino Cícero lembra-
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se disso, não é, Paulino? Antes das transmissões diretas pela
televisão, a clientela acompanhava, pelo rádio, competições
importantes, como a da primeira conquista de nossa Seleção na Copa
de 1958: o pessoal foi para lá ouvir o jogo pelo rádio.

Boêmios, logicamente, freqüentavam o local, também famoso por
suas refeições. Foi o compositor Rômulo Paes, cuja obra tanto celebra
nossa cidade, quem batizou o “caol”, até hoje a iguaria mais típica de
Belo Horizonte e permanentemente presente no cardápio do Café
Palhares.

Dirigido por João Lúcio e Luiz Fernando, filhos de “Seu” Neném
Ferreira, que comprou o estabelecimento em 1944 dos fundadores
irmãos Palhares, o Café mantém uma importante tradição na cidade, a
qual merece ser preservada. Afinal, nosso patrimônio histórico não se
restringe apenas às construções, que devem permanecer
conservadas ou restauradas, mas também mantidas,
preferencialmente com seu uso original. O patrimônio de uma
comunidade não é apenas matéria concreta, feita de pedra, tijolo e
cimento, mas também o repositório de lembranças e emoções, bem
como a celebração de hábitos. É tempo, portanto, de que o “caol”,
assim como os toques dos sinos de São João del-Rei, o samba-de-
roda da Bahia ou o queijo do Serro, seja declarado patrimônio cultural
de Belo Horizonte, marco gustativo de nossa memória coletiva.

Belo Horizonte, do mesmo modo como se orgulha do Mercado
Municipal, da Praça da Liberdade ou da Lagoa da Pampulha, guarda
no coração de todos nós esse endereço: o número 638 da Rua
Tupinambás. Que ele possa continuar presente, através dos tempos,
para lembrar-nos as razões que nos fazem sentimentalmente filhos,
naturais ou adotivos, desse belo Belo Horizonte. 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 9, 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 9/9/2008.). Levanta-se a
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reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.642/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe reajusta os vencimentos do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
jurídico, constitucional e legal pertinentes à proposição, fundamentado
nos termos seguintes.

Fundamentação
Com fulcro no art. 66, inciso IV, alínea “b”, da Constituição do

Estado, que atribui ao Tribunal de Justiça, por seu Presidente, a
iniciativa de projetos de lei sobre a criação, transformação ou extinção
de cargo e função pública de sua Secretaria e da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar, sobre o regime jurídico único dos
servidores civis e a fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 32, o Presidente do Tribunal de
Justiça propõe a alteração da tabela de vencimentos dos servidores
do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Nos termos do art. 25, § 1º, da Constituição Federal e do art. 61,
inciso VIII, da Constituição Estadual, compete ao Estado membro
fixar, por meio de lei, a remuneração dos servidores públicos
estaduais. A mesma Carta estabelece, em seu art. 37, inciso X, que a
remuneração dos servidores públicos deverá ser fixada ou alterada
por lei específica, com obervância da reserva iniciativa, mediante a
qual caberá a cada Poder deflagrar o processo legislativo relativo a
medidas incidentes sobre o seu quadro de pessoal.

Verifica-se, pois, que a proposição em análise está de acordo com o
ordenamento constitucional, devendo, portanto, ser objeto de
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apreciação e deliberação por parte desta Casa Legislativa.
Nos termos do art. 1º, o reajuste proposto é de 17,5%, incidente

sobre o padrão de vencimento PJ-01 em vigor no mês de dezembro
de 2008, dividido em duas etapas: 10% a partir de 1º de janeiro de
2009 e 7,5% a partir de julho do mesmo ano.

O último reajuste concedido para os servidores do referido órgão foi
por meio da Lei nº 15.955, de 28/12/2005, que fixou em R$628,52 o
valor do índice básico dos vencimentos, correspondente ao padrão
PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000.

Ressalte-se, por ser oportuno, que a proposta de concessão de
reajuste para os servidores de que trata a proposição é medida que já
foi adotada no âmbito dos demais Poderes do Estado no corrente ano.

O projeto de lei em exame, se aprovado, acarretará aumento de
despesa com pessoal. A esse respeito, a Lei Complementar Federal
nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, cujas disposições
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
art. 21, estabelece que é nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências dos
seus arts. 16 e 17, bem como ao disposto no inciso XIII do art. 37 e no
§ 1º do art. 169 da Constituição Federal. Os referidos dispositivos
exigem precipuamente a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro para os atos que criarem ou aumentarem despesa e
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Sendo assim, o Tribunal de Justiça encaminhou a esta
Casa o Ofício nº 136/SESPRE/2008, contendo o demonstrativo da
receita corrente líquida e o impacto financeiro do reajuste proposto.
Nos termos desse ofício, a despesa relativa ao mês de janeiro de
2009 já está contida na proposta orçamentária, e a despesa relativa
ao mês de julho do mesmo ano “será concedida na medida do
crescimento esperado para a receita corrente líquida, como vem
ocorrendo todos os anos, de modo a manter a folha de pessoal do
Tribunal no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

O art. 2º visa a adequar a proposição às disposições constitucionais
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pertinentes aos inativos.
Finalmente, segundo o art. 3º, as despesas decorrentes da

aplicação da futura 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.

Ocorre que essa previsão é matéria de lei orçamentária, que contém
o demonstrativo da despesa com pessoal e prevê a disponibilidade
orçamentária e financeira para a realização do pagamento de que
trata a proposição. Assim sendo, se não houvesse previsão de
dotação orçamentária para esse fim, seria necessária a edição de lei
específica, destinada à abertura dos créditos correspondentes.

Em razão da impropriedade do disposto no art. 3º apresentamos na
conclusão deste parecer emenda supressiva ao referido dispositivo.

Outrossim, no momento oportuno, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária fará a análise das informações prestadas
pelo egrégio Tribunal à luz das exigências da Lei Complementar nº
101, de 2000.

Pelo exposto, o projeto em estudo não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.642/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Délio Malheiros - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2008
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 2.752 a 2.755/2008 - Requerimentos
nºs 2.875 a 2.882/2008 - Comunicações: Comunicação do Deputado
Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gil
Pereira, Dalmo Ribeiro Silva e André Quintão, da Deputada Elisa
Costa e do Deputado Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da
Presidência - 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 - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 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
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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
1ª Fase (Expediente)

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

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

“PROJETO DE LEI Nº 2.752/2008*
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 44/2008)

Reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de
Procurador do Estado.

Art. 1º - A tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do
Estado, da carreira da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei
Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, passa a vigorar na
forma dos Anexos I, II e III desta lei complementar.

Parágrafo único - A vigência das tabelas de que tratam os Anexos I,
II e III será a partir de 1º de janeiro de 2009, 1º de julho de 2009 e 1º
de janeiro de 2010, respectivamente.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

* - A tabela referente ao Anexo I, que contém a tabela de
vencimento básico da carreira de Procurador do Estado, a partir de 1º
de janeiro de 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.9.2008.

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém a tabela de
vencimento básico da carreira de Procurador do Estado, a partir de 1º
de julho de 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.9.2008.

* - A tabela referente ao Anexo III, que contém a tabela de
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vencimento básico da carreira de Procurador do Estado, a partir de 1º
de janeiro de 2010, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.9.2008.

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2008.
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- Nos termos de Decisão da Presidência, 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.
PROJETO DE LEI Nº 2.753/2008

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Corradi, com sede
no Município de Itaúna.

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

Corradi, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2008.
Neider Moreira
Justificação: A Associação Atlética Corradi atende todos os

requisitos da Lei nº 15.430/2005 e tem como finalidades estatutárias a
difusão do civismo e da cultura física, principalmente o futebol,
podendo realizar reuniões e divertimentos de caráter social e cultural.

Face ao exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos
meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.754/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras

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

Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de
Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2008.
Zé Maia
Justificação: A entidade sem fins lucrativos denominada Centro de

Recuperação de Alcoólatras tem como objetivo principal promover a
recuperação de pessoas dependentes do álcool, por meio de
psicoterapia de grupo.

Para tanto, organiza e mantém departamentos assistenciais para
recuperados e recuperandos, proporcionando-lhes readaptação à
família e à comunidade; auxilia os núcleos familiares por meio de
doação de material de construção para reforma de moradias, de
cadeiras de rodas, óculos, agasalhos e de outros bens ou
equipamentos de necessidade básica.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar a referida entidade 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 2.755/2008
Dispõe sobre doação de sangue pelo servidor público e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O ato de doação de sangue pelo servidor público, sem

prejuízo de outros efeitos legais, deverá ser anotado positivamente em
sua ficha funcional para os fins desta lei.

Art. 2º - O ato mencionado no art. 1º será comprovado mediante
certificação da entidade receptora da doação.

Art. 3º - A anotação denota compromisso social do servidor para fins
de avaliação de desempenho.

Parágrafo único - Na avaliação de desempenho o ato deverá ser
levado em conta.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Duas são as questões abordadas no projeto de lei.

Uma diz respeito à necessidade de se fazer da doação de sangue um
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hábito, especialmente diante da escassez dos estoques dos bancos. A
outra refere-se à valorização do servidor público que praticar esse ato.

A linha diretriz de avaliação do servidor também deve abranger os
atos que este pratica no âmbito social, notadamente os que revelam
solidariedade e compromisso com o outro.

Este projeto é ao mesmo tempo atual e futurista. É atual em razão
da preocupação com o baixo nível dos estoques, como amplamente
noticiado, e, futurista ao registrar o ato participativo social do servidor
como positivo na avaliação de desempenho no serviço público.

O projeto, ao chamar atenção para o problema, já cumpre
importante missão. Só que vai além; inclui na avaliação de
desempenho do servidor atos reveladores de compromisso com o
meio em que vive, e não só perante o ambiente do trabalho. No exato
sentido weberiano de preparação do servidor público para atender ao
interesse público, esse projeto cumpre a sua missão.

Por esses argumentos solicito aos Srs. Deputados o apoio
necessário à aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.875/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Sérgio Antônio de
Resende pela sua posse como Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.876/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia seja
solicitado ao Governador do Estado o aumento do volume de recursos
“per capita” destinados ao Conservatório Estadual de Música Pavan
Capparelli, em Uberlândia, para cobrir despesas básicas e de
manutenção de bens permanentes, e a liberação de recursos para a
reforma estrutural do prédio onde a escola funciona. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 2.877/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Ouvidoria Educacional da Ouvidoria-Geral do
Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público do Estado - CAO de
Direitos Humanos e ao Secretário Adjunto de Educação pedido de
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providências para apurar denúncias apresentadas pelo Sr. Pedro
Inácio Teixeira da Cunha, que alega estar sendo perseguido e
sofrendo assédio moral. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.878/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado
pedido de informações sobre o vínculo existente entre o Ministério
Público e seus servidores inativos, especificamente os Promotores de
Justiça, em razão do art. 11, inciso V, § 1º, da Lei nº 11.020, de 1993.
(- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.879/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos irmãos da Loja
Maçônica Fraternidade Piraporense pelo transcurso dos 70 anos de
sua fundação e pelo Dia do Maçom. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.880/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de
providências para a revisão imediata da pauta do leite cru resfriado
nas operações para fora do Estado.

Nº 2.881/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares que
relaciona pela atuação na operação que resultou na prisão de 10
pessoas e na apreensão de 2,7 toneladas de maconha em
Divinópolis, São Sebastião do Oeste e Juiz de Fora.

Nº 2.882/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona pela atuação na operação que resultou na apreensão de
drogas na garagem de um prédio no Bairro São Mateus, em Juiz de
Fora.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri

Torres.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
O Deputado Gil Pereira* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna hoje é
a alegria que nós, a bancada norte-mineira, estamos sentindo pelos
vários anúncios de obras que o Governador fez para a nossa região.
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Na nossa cidade, Montes Claros, havia uma reivindicação antiga da
sociedade rural, do sindicato rural e dos produtores que margeiam o
Rio Verde Grande, de uma estrada cujo nome é Estrada da Produção,
que vai até o Distrito de São Pedro das Garças e que, posteriormente,
chegará até as cidades de São João da Ponte e Bom Jardim,
interligando as cidades de Varzelândia e Ibiracatu, que ficam próximas
à nossa cidade, Jaíba, onde se escoará a produção do Projeto Jaíba.

Então, na última audiência que nós, a bancada do Norte de Minas,
composta por oito Deputados, tivemos com o Governador, o Deputado
Luiz Tadeu Leite - quero fazer justiça - levou um ofício assinado pelos
outros sete Deputados. E hoje, 9/9/2008, um dia histórico, o
Governador anunciou autorização do reinício dessa obra, que se
encontrava parada há mais de 15 anos.

Realmente queremos agradecer ao Governador Aécio Neves mais
esse benefício. Da mesma forma, o Governador também deu um
presente ao povo norte-mineiro quando autorizou a execução do
projeto que liga Pintópolis a Arinos. O trecho São Francisco-Pintópolis
está sendo asfaltado pelo Proacesso. Quem sai de Montes Claros vai
economizar 200km para chegar a Brasília, passando por Pintópolis,
São Francisco, Arinos e Urucuia. De Montes Claros a Brasília eram
700km. Agora, com o asfaltamento do trecho Pintópolis-Arinos, vão
ser economizados 200km. Considerando ida e volta, serão
economizados 400km. O Governador está-nos brindando com mais
esse benefício para o ano de 2009.

Outras obras estruturantes também estão avançando. O Governador
autorizou também um projeto para ligar a BR-365 à cidade de
Luislândia, com 125km de asfalto, onde a Petrobras está trabalhando
na perfuração do gás, ao lado das cidades de Buritizeiro, São Romão
e Ponto Chique e onde existe um projeto da Fuchs, a segunda maior
empresa de condimentos do mundo.

Realmente o Governador está levando desenvolvimento à nossa
região. Temos a obra que liga a cidade de São Romão a São
Francisco, que margeia o Rio São Francisco, e em breve teremos a
Transfranciscana, ou seja, teremos asfalto de Ibiaí a Manga. Pelo
Proacesso foram liberados 36km para o trecho de Ibiaí a Ponto
Chique. Agora, foram liberados 53km para o trecho de São Romão a
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São Francisco. O Governador realmente está brindando o Norte de
Minas, uma região produtiva, inclusive com projetos de irrigação,
avanço muito importante.

Outro avanço que o Governador vai anunciar em pouco tempo é
relacionado à cidade de Jequitaí. O Projeto Jequitaí, que estava nas
mãos da Codevasf, foi passado para a Ruralminas através de um
acordo com o Ministro Gedel Lima e o Presidente da Codevasf. É um
projeto de mais de R$600.000.000,00, que vai irrigar 35.000ha por
gravidade e que vai ter duas PCHs. Levando-se em conta que cada
hectare gera um emprego direto, esse projeto vai gerar 35 mil
empregos diretos para que possamos alavancar o desenvolvimento da
região. Jequitaí está a pouco mais de 360km da Capital do Estado e a
quatrocentos e poucos quilômetros do Distrito Federal. Então, o
Governador está integrando o Norte de Minas ao Estado e ao resto do
País. Realmente o Triângulo, o Sul, a Zona da Mata são regiões muito
desenvolvidas em relação à nossa região, e agora o Governador
realmente deu um salto de qualidade para o cidadão norte-mineiro.

O Indi descobriu uma área enorme em quatro Municípios - Salinas,
Grão-Mogol, Rio Pardo de Minas e Santa Cruz de Salinas -, uma
jazida muito grande, comparada ao Quadrilátero Ferrífero de Belo
Horizonte, que vai proporcionar um salto de qualidade àquela região,
quase divisa com Bahia.

Isso tudo ocorrerá graças ao trabalho do nosso Governador Aécio
Neves e de sua equipe. Queremos muito agradecer esses
investimentos destinados ao Norte de Minas. Ele também, por meio da
Codemig, juntamente com uma empresa particular, vem explorando o
gás. A Codemig deve ser a primeira a perfurar os poços de gás das
cidades de Ponto Chique e de Buritizeiro, ainda no final deste ano
para que, se Deus quiser, no próximo ano possamos contar com esse
grande potencial, dada a quantidade de gás que pode haver naquela
reserva do Norte de Minas.

O Governador, que está de parabéns, vem trabalhando junto ao
Presidente Lula, em parceria com os Ministérios e com a Petrobras,
para que seja possível desenvolver nossa região. Não tenho dúvida
de que essas potencialidades farão com que nosso IDH seja igual ou
maior que os do restante do Estado de Minas Gerais. Temos de
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agradecer e parabenizar o Governador e sua equipe por esse avanço,
por esse anúncio de hoje.

A estrada para a produção é solicitação antiga da sociedade rural,
do sindicato rural. O Deputado Luiz Tadeu Leite havia levado ao
Governador um requerimento assinado por todos os Deputados. Essa
nossa solicitação é que originou tal autorização apresentada pelo
Governador hoje, dia 9/9/2008, a qual representa um marco histórico
para nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

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

Doutor Viana, que preside esta reunião ordinária, assim como os
demais Deputados e Deputadas, os telespectadores que nos assistem
pela TV Assembléia, os assessores, os amigos e as amigas, todos os
companheiros.

Pudemos acompanhar, na manhã de hoje, mais um festivo evento,
graças à determinação de um grande Governador. Todo o Estado de
Minas Gerais pôde assistir a mais uma grande página da história do
desenvolvimento e do progresso de nossa gente. Como é bom ouvir
um Governador sério, competente, transparente e presente, que
sempre procura ofertar o melhor a todos os Municípios mineiros, sem
distinção partidária, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste. O
Governador, ao saudar a Diretora da escola estadual de Mutum,
cumprimentou também as Diretoras das demais escolas.

Essa é a grande filosofia de nosso Governador. Seu programa de
trabalho é sempre autêntico e busca recursos para todas as regiões
de Minas. Hoje tivemos o prazer de testemunhar o anúncio de um
investimento de R$280.000.000,00 para o Estado de Minas Gerais.
Prefeitos, Vereadores, comunidades, lideranças, Deputados Estaduais
e Federais testemunhamos sua mensagem de otimismo, ao
determinar o início imediato das obras, ao autorizar, junto às
Secretarias, a disponibilidade de recursos.

De minha parte, venho a esta tribuna, novamente, para agradecer
ao Governador. Espero, ainda por muitas vezes, assomar a esta
tribuna, como sempre tenho feito, para pedir e para agradecer.

Expresso, mais uma vez, a minha gratidão, em nome do povo do Sul
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de Minas, que tenho o prazer de representar nesta Assembléia. Quero
falar primeiro de minha querida Ouro Fino, pois hoje o Governador
autorizou a liberação de recursos para o término das obras do nosso
aeroporto, já denominado de Prefeito Paulo Clepf, construído pelo
Presidente Itamar Franco, grande homem público. A pista já está
asfaltada; estávamos aguardando recursos para o fechamento das
laterais e para fazer obras de estrutura. Hoje o Governador nos disse
que as obras do Aeroporto Paulo Clepf, da minha querida Ouro Fino,
serão concluídas. Há muitos anos, lutamos pela alocação de recursos
para esse pleito, e hoje tivemos a garantia disso. As pessoas de
nossa região estão felizes, principalmente os empresários e as
pessoas que acreditam na cidade de Ouro Fino, pois brevemente
contarão com o aeroporto funcionando.

Além disso foi anunciada a construção de tantas quadras esportivas,
poliesportivas, motivo pelo qual quero também agradecer, em nome
de vários Municípios do Sul de Minas, onde somos votados. Também
agradeço a premiação da Escola Estadual Professora Delorme de
Avellar Muniz, da minha querida Ouro Fino, onde brevemente haverá
uma quadra poliesportiva que atenderá a vários bairros.

Diante disso, neste momento quero, alto e bom som, agradecer ao
Governador a autorização do início imediato das obras de
asfaltamento da estrada de Jacutinga-Espírito Santo do Pinhal, que
perfaz um trecho de 11km. Por meio de várias audiências públicas,
solicitamos ao Governador, como o fizemos há 20 dias, que incluísse
essa estrada na rota do desenvolvimento, ligando os Estados de
Minas Gerais e São Paulo, de modo a garantir o escoamento dos
nossos produtos. Essa estrada é da mais alta importância não só para
2, 3, 4 ou 10 cidades mas também para todo o pólo universitário, visto
que 5 ou 6 ônibus da nossa região a utilizam diariamente, pois nossos
jovens freqüentam as universidades do Estado de São Paulo.

Temos muito que comemorar. Quero demonstrar a todos a nossa
satisfação com o anúncio das obras da estrada Jacutinga-Espírito
Santo do Pinhal, bem como com as da estrada que vai de São
Gonçalo do Sapucaí a Cordislândia, uma reivindicação feita há muitos
anos. Em São Gonçalo, fica a comarca, escolas, universidades e a
sede dos negócios da área da saúde e da segurança. Todos os
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segmentos de Cordislândia e de São Gonçalo do Sapucaí pleitearam
isso, e o Governador hoje autorizou o início das obras de asfaltamento
desses trechos, bem como do trecho compreendido entre as cidades
de Monsenhor Paulo e Cordislândia.

Sr. Presidente, outras obras foram anunciadas hoje. O Deputado
Carlos Mosconi estava lá anunciando o contorno para Andradas e
Botelhos, enfim, para tantas cidades, como Camanducaia e Monte
Verde.

Os ilustres Deputados sabem da luta que foi travada ao longo dos
anos para a construção da estrada Camanducaia-Monte Verde.
Também presente estava o Deputado Agostinho Patrús Filho, cujo
saudoso pai, quando Secretário de Obras, tanto se empenhou pela
região. O Sul de Minas está em festa com essas tantas obras, que
mostram a sua presença e sua determinação. O desenvolvimento está
cada dia chegando mais perto. Temos muito que comemorar nesta
manhã em nome do Sul de Minas.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Dalmo
Ribeiro, quero irmanar-me ao pronunciamento que faz V. Exa. em
relação ao pacote de obras que hoje foi anunciado pelo Governador
Aécio Neves. O Norte de Minas também foi beneficiado porque está
entre as obras lá alinhadas, com uma importantíssima, que é a
conclusão da Estrada da Produção. A bancada do Norte recentemente
esteve com S. Exa. o Governador, e, a um pedido meu, fizemos a
indicação da necessidade urgente da conclusão dessa obra. São
100km que ligarão Jaíba a Montes Claros e Montes Claros ao mundo.
Toda a produção de frutas da Jaíba poderá ter o escoamento natural
por essa rodovia que hoje é feita, com 50km a mais.

O Governador Aécio Neves hoje tomou essa iniciativa. Queremos
agradecer a S. Exa. e parabenizar o governo de Minas pela boa-
vontade que teve para com a nossa região e, em especial, o
atendimento à nossa reivindicação, que foi confirmada pela bancada
do Norte, composta por 9 Deputados votados na região do Norte de
Minas. V. Exa. está de parabéns por abordar esse assunto.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Parabéns a todos nós, ilustre
Deputado Luiz Tadeu Leite. Sr. Presidente, aproveitando os minutos
que me restam, caso não consiga ler todo o meu pronunciamento, que
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V. Exa. permitisse que se publicasse como se lido fosse, uma vez que
só tenho 4 minutos para saudar, mais uma vez, também o Sul de
Minas. Dessa vez, a nossa Universidade Federal de Itajubá - Unifei -,
que está entre as 10 melhores universidades do País. Tenho a certeza
absoluta de que não somente hoje Itajubá, em nosso Sul de Minas -
quero saudar e cumprimentar a Universidade Federal de Viçosa, a
UFMG e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro -, a nossa Unifei
é o grande orgulho da região sul-mineira, a exemplo do saudoso
Presidente Aureliano Chaves, que foi um dos maiores benfeitores
dessa consagrada e centenária instituição, que hoje está entre as 10
maiores universidades do País.

Isso é motivo de muita alegria. Conheço e reconheço o trabalho e o
ensinamento de alto estilo que vem sendo empregado nessa
Universidade. O Prof. Renato Nunes, hoje Reitor, tem uma equipe de
professores de grande conhecimento pedagógico e tem feito dessa
instituição secular o exemplo maior do ensino superior, marcando com
letras maiúsculas o ensino especializado, que vem sendo ministrado
por grandes professores formados, já doutores com PhD. Hoje a
Unifei recebe um título consagrador por estar entre as 10 maiores
universidades do País.

Quero saudar a todos os nossos itajubenses porque a nossa
instituição, a Unifei, é marca maior da conduta do seu extraordinário
desempenho universitário, orgulho de todos nós, sul-mineiros, de
estar hoje nos jornais de todo o Brasil, tendo a sua referência maior
pela sua capacidade, que norteia o espírito de seriedade e a sua parte
administrativa, tão bem cuidada, zelada e respeitada pelo próprio
MEC. Essa, sem dúvida alguma, é uma instituição que restabelece o
trabalho e o conhecimento pedagógico superior de nossa região.

Hoje Itajubá está em festa. Quero associar-me ao Prof. Renato
Nunes, Magnífico Reitor da Unifei, que tem sido parceira em muitos
projetos. Tenho o privilégio de estar sempre lá debatendo ações
maiores para a nossa região, como barragens, enchentes, construção
da nossa BR. Enfim, graças ao espírito extraordinário que reina nessa
instituição, ela tem sido um palco extraordinário não apenas para o
aprendizado mas também para a solução de todos os problemas da
região. Por isso está sendo premiada hoje.
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Srs. Deputados, Sras. Deputadas, vejo esse prêmio maior não
somente pelas nossas universidades citadas aqui, no meu
pronunciamento, mas também pelo conjunto extraordinário de valores
maiores que carregam, consagram, respeitam e dignificam o ensino
superior no nosso Estado. Fico muito feliz, Sr. Presidente, por
cumprimentar nossa Unifei, toda a cidade de Itajubá e região sul-
mineira, por estar incluída entre as 10 melhores universidades deste
país. Tenho a certeza de que o ensinamento ministrado por essa
secular instituição aprimora-se diariamente, dignificando e
fortalecendo todas as cabeças iluminadas que freqüentam essa
sementeira da educação de Itajubá.

Com muita alegria, parabenizo as universidades federais de Minas
Gerais que foram classificadas pelo Índice Geral de Cursos - um novo
indicador do MEC, divulgado ontem - entre as 10 melhores
universidades do País. São elas: a Universidade Federal de Viçosa, a
Universidade Federal de Minas Gerais - a UFMG -, a Universidade
Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade Federal de Itajubá, a
nossa Unifei, grande orgulho da região sul-mineira, onde sempre nos
lembramos, com saudade, do Presidente Aureliano Chaves, que tanto
fez pela instituição.

Peço, assim, licença para prestar a minha especial homenagem à
Unifei, que, ao completar os seus 95 anos de fundação, alcança o
merecido título, fruto de uma trajetória de contínuo crescimento e de
aprimoramento constante de seus projetos educacionais e sociais,
construindo uma história de relevantes serviços prestados ao Estado
de Minas Gerais e ao Brasil. Idealizada pelo advogado Theodomiro
Carneiro Santiago, foi a 10ª escola de engenharia a se instalar no
País, em 23/11/13, com o nome de Instituto Eletrotécnico e Mecânico
de Itajubá, fato que impulsionou o desenvolvimento da cidade, hoje
uma das mais importantes de nossa região.

Desde logo, o Instituto destacou-se na formação de profissionais
especializados em sistemas energéticos, notadamente em geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica. Reconhecido
oficialmente pelo governo federal em 5/1/17, o curso tinha,
inicialmente, a duração de três anos. Passou para quatro anos em
1923 e, em 1936, foi reformulado e equiparado ao da Escola
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Politécnica do Rio de Janeiro. Teve o nome mudado para Instituto
Eletrotécnico de Itajubá em março daquele mesmo ano e, em janeiro
de 1956, foi federalizado.

Em 1968, passou a denominar-se Escola Federal de Engenharia de
Itajubá. A competência e o renome adquiridos em novas áreas de
atuação conduziram-na ao desdobramento do seu curso original em
cursos independentes, de Engenharia Elétrica e de Engenharia
Mecânica, com especial ênfase para as áreas de eletrotécnica e
mecânica plena. Iniciou cursos de pós-graduação, com mestrados em
Engenharia Elétrica, Mecânica e Biomédica, este último
posteriormente descontinuado. Acompanhando a evolução
tecnológica, Aureliano Chaves, o grande pioneiro, expandiu as
ênfases de engenharia, incluindo a de produção, no curso de
Engenharia Mecânica, e a de eletrônica, no de Engenharia Elétrica.

Tendo sempre a expansão como a sua principal meta, passa a
oferecer um atendimento amplo e diversificado, com vistas a formar
profissionais da área tecnológica. Para atender à demanda nacional e,
acima de tudo, à regional, a instituição mobilizou-se a fim de se
transformar em universidade especializada na área tecnológica,
modalidade acadêmica prevista na nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB. Essa meta começou a concretizar-se a
partir de 1998, quando, com a devida aprovação pelo Conselho
Nacional de Educação de sete novos cursos de graduação, houve
uma significativa expansão de dois para nove cursos. Posteriormente,
foram implantados mais dois outros cursos de graduação: Física
Bacharelado e Física Licenciatura.

A concretização do projeto de transformação em universidade deu-
se em 24/4/2002, por meio da Lei nº 10.435, sancionada pelo ex-
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. A Unifei
oferece atualmente 11 cursos de graduação, 5 de pós-graduação “lato
sensu” e 7 de mestrado e doutorado; 96% de seus docentes
trabalham em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva;
56% deles têm o título de doutor; 37% o título de mestre; 3% o título
de especialista; e 4% de graduação. Ou seja, 93% são pós-graduados
em nível de mestrado ou doutorado. Os cerca de 2.200 alunos
matriculados na Unifei e as 270 pessoas que compõem o quadro de
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servidores técnico-administrativos encontram-se distribuídos na sua
extensa estrutura física, composta por 3 unidades principais: o
conjunto central, que data de sua criação, onde funcionou de 1913 até
o início da década de 70. Ali estão instalados dois auditórios,
intensamente utilizados pelas comunidades interna e externa; o
Laboratório de Alta Tensão; salas de aulas; a Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica; a Rádio e a Televisão Universitária -
esta como repetidora do sinal da TV Educativa -; a Unifei Júnior; o
Museu Theodomiro Santiago; duas Fundações de Apoio; a sede
nacional da Associação de ex-Alunos. Abriga, ainda, o Escritório
Regional do Crea de Minas Gerais e a Secretaria Municipal de Ciência
e Tecnologia, Indústria, Comércio e Turismo.

A segunda unidade, o Campus Universitário Prof. José Rodrigues
Seabra, distante 1.500m do centro da cidade, teve suas primeiras
instalações inauguradas em 23/11/73, data em que a Universidade
completou 60 anos. De sua área de 381.588m², 38.334m² são de área
construída coberta. Também fazem parte do câmpus o centro
poliesportivo, o restaurante, a capela ecumênica e um lago que vem
sendo utilizado como laboratório informal e como opção de lazer para
as comunidades interna e externa. O câmpus avançado, a terceira
unidade, constituído pela Usina Hidrelétrica Luiz Dias, inaugurada em
1914, dista aproximadamente 16km do câmpus principal. Compreende
um sítio de 389.600m², com 2.864m² de área construída. Conta três
unidades geradoras de 800kVA cada uma, recuperadas e
modernizadas em parceria com diversas empresas da área
eletromecânica, principalmente no que se refere ao sistema de
proteção. A Usina Luiz Dias foi cedida à Unifei por intermédio de
convênio com a Cemig. Funciona como um conglomerado de
laboratórios naturais, atendendo principalmente aos novos cursos de
Engenharia Ambiental e Engenharia Hídrica.

Inúmeras e importantes atividades de extensão universitária têm
sido ampliadas e dinamizadas pela Unifei nos últimos anos,
resultantes da interação com a comunidade itajubense. Um dos
principais exemplos é o Projeto Itajubá-Tecnópolis, que, concebido por
um grupo de professores da Unifei, norteou o Sistema Municipal de
Ciência e Tecnologia e foi adotado pela administração como projeto
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de desenvolvimento do Município. Recebeu o apoio do governo do
Estado, do Sebrae e do Instituto Euvaldo Lodi, ligado à Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg.

Outro projeto que tem uma participação destacada da Unifei é o da
chamada Rota Tecnológica 459. Trata-se de um movimento
comunitário que pretende reunir cidadãos de 88 Municípios sul-
mineiros e 19 paulistas, situados numa faixa de 50km em torno do
eixo da Rodovia BR-459, que liga Lorena a Poços de Caldas,
passando por Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre,
importante elo rodoviário entre as Rodovias Presidente Dutra e Fernão
Dias. O objetivo é promover um desenvolvimento regional integrado,
por meio do estudo das peculiaridades de cada Município, de seus
problemas, de suas vocações e potencialidades. A Unifei e o Instituto
Nacional de Telecomunicações - Inatel -, com sede no Município de
Santa Rita do Sapucaí, são as principais instituições tecnológicas que
dão sustentação e apoio ao projeto do pólo de tecnologia da
informação e das telecomunicações da região do Alto Sapucaí, que
também conta com o apoio do governo mineiro, por meio da
Secretaria de Ciência e Tecnologia. A atividade de extensão da Unifei
extrapola, no entanto, a esfera regional, sendo sede, por exemplo, da
secretaria do Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais
Hidrelétricas - CERPCH.

Pela sua grande importância para o Sul de Minas e para todo o
nosso Estado, projetando-o no cenário nacional, ao ser classificada
entre as 10 melhores universidades do País, congratulo-me com o
Prof. Renato de Aquino Faria Nunes, Reitor da Unifei, com todos os
seus Diretores, com os corpos docente e discente, com os
funcionários e com toda a comunidade itajubense por essa grande
conquista.

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

Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores que acompanham a TV
Assembléia, imprensa, é com alegria que subimos a esta tribuna para
registrar um importante evento ocorrido hoje, pela manhã, em Teófilo
Otôni, nossa querida cidade, governada pela Prefeita Maria José
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Haueisen. O evento contou com a presença do Ministro do
Desenvolvimento Agrário do governo Lula, Guilherme Cassel, e
também do Delegado Regional do Ministério em Minas Gerais, nosso
ex-colega Rogério Correia, e do Coordenador do Incra em Minas
Gerais, nosso ex-Deputado e companheiro Adelmo Carneiro Leão,
além de parlamentares da Assembléia Legislativa, Deputados
Vanderlei Jangrossi, Padre João e este Deputado, na condição de
Presidente da Comissão de Participação Popular.

Deputada Elisa, na oportunidade, o Ministro lançou o Plano Safra
Mais Alimentos, direcionado a apoiar agricultores familiares do Estado
de Minas Gerais quanto ao acesso ao crédito, à tecnologia, ao
assessoramento, ao custeio, e também aos investimentos necessários
para a modernização da produção. Vejam bem, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas: no governo anterior, do Presidente Fernando
Henrique, pulamos de R$2.000.000.000,00 para
R$13.000.000.000,00, destinados à nossa agricultura familiar, setor
que corresponde a 70% da produção de alimentos que chegam
diariamente à mesa do povo brasileiro. É a agricultura familiar, do
milho, do feijão, do arroz, da mandioca, do leite, da pecuária e da fruta
que alimenta o povo brasileiro. Portanto o momento atual do País
permite esse estímulo ao aumento da produção agrofamiliar,
exatamente porque o poder aquisitivo e de consumo do mercado
interno brasileiro tem aumentado, por meio de um processo efetivo e
intenso de redistribuição da renda nacional e de redução das
desigualdades sociais. O governo Lula conseguiu imprimir um modelo
econômico que combina crescimento e desenvolvimento com justiça
social e redução das desigualdades. Tudo isso aliado a uma
verdadeira rede de proteção social, que, por meio do Pronaf, do Bolsa
Família, da previdência social e do benefício de prestação continuada,
faz com que o brasileiro possa consumir e alimentar-se mais. Hoje,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, no lançamento do Plano Safra Mais
Alimentos, foram disponibilizados R$1.400.000.000,00 somente para o
nosso Estado, o Estado de Minas Gerais. Quase o mesmo valor que o
governo Fernando Henrique destinava para todo o Brasil. O que o
governo Lula está destinando para Minas Gerais, para o pequeno
agricultor, para a agricultura familiar, para os trabalhadores rurais
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neste ano é o eqüivalente ao que o ex-Presidente Fernando Henrique
destinou para todo o Brasil no seu último ano de governo. Em 1995,
1996, não fosse a mobilização dos trabalhadores rurais, o grito da
terra e a pressão dos sindicatos de trabalhadores rurais, o Brasil não
teria sequer um plano para a agricultura familiar. Nos idos de 1995 e
1996, pouco mais de uma década, o governo Fernando Henrique
destinava pouco mais de R$200.000.000,00 para a agricultura familiar.
Mas hoje, só no Vale do Mucuri, serão aplicados aproximadamente
R$30.000.000,00, o que irá beneficiar cerca de 4 mil a 5 mil pequenos
produtores rurais. Deputado Elmiro Nascimento, para se ter uma idéia,
a linha de crédito para modernização e aquisição de equipamentos,
uma novidade nessa linha de mais alimentos, isto é, para aumentar a
produção de alimentos e deixar o Brasil imune à crise mundial de
alimentos, terá recursos de até R$100.000,00, com juros de 2% ao
ano, prazo de carência de três anos e prazo de financiamento de uma
década. É isso mesmo. São R$100.000,00 por família, para
modernizar a produção e aumentar a produtividade dessas famílias,
com prazo de carência de três anos, Deputado Eros Biondini, e juros
de 2%, num período de 10 anos, para pagamento. Isso são conquistas
do trabalhador brasileiro, que apóiam o homem do campo e nos fazem
sentir orgulho do PT, o Partido dos Trabalhadores, que está, em cada
Município, apoiando a agricultura familiar.

Este Presidente do PT, o Presidente Lula, está disponibilizando
R$13.000.000.000,00 para você, agricultor familiar, no seu Município,
por meio dos Bancos do Brasil e do Nordeste, e sem burocracia. E, se
tiver burocracia, a ordem é colocar essa turma para desburocratizar.
Aliás, a ordem do Presidente é fazer com que esse recurso chegue, o
mais rápido possível, para o agricultor familiar, para que o Brasil
produza mais alimentos, para que o brasileiro se alimente mais, e para
que a vida do homem do campo seja cada vez melhor. Concedo
aparte a essa grande referência da agricultura familiar em Minas
Gerais, o Vice-Presidente da Comissão de Agropecuária, Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Obrigado. Foi uma alegria,
com V. Exa. e o Presidente da Comissão, Vanderlei Jangrossi, estar lá
com o Ministro Guilherme Castro, o Delegado do MDA, Rogério
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Correia, e o Superintendente do Incra. Embora tenhamos boas razões
para celebrar essas grandes conquistas com participação dos
trabalhadores rurais, infelizmente o que se investe em Minas Gerais
ainda é quase nada. Os órgãos financiadores ficam com receio,
quando não há assistência técnica adequada. Só há a Emater, uma
das melhores empresas públicas que temos, porém fica muito caro
para os Municípios. O governo do Estado não investe, e quem arca
com as despesas da Emater é o Município e o convênio com o
Ministério de Desenvolvimento Agrário, que neste ano repassou mais
de R$5.000.000,00 para a Emater, para assistência técnica e
extensão rural. Quem arca com o restante é o Município, e um técnico
custa em torno de R$1.500,00, sem contar aluguel, secretário e a
infra-estrutura para o técnico trabalhar. O Estado não entra sequer
com gasolina suficiente para o técnico ir às comunidades rurais. Em
Municípios com 30 ou 40 comunidades, há apenas 1 técnico. A
própria OEA estabelece que o ideal está em torno de 40 famílias para
cada técnico, sendo o máximo de 100 famílias, e aqui temos apenas 1
técnico para cada Município. Parabéns pelo pronunciamento neste dia
tão importante para Minas Gerais e para o Brasil, quando lança não só
o Pronaf, mas o Plano Safra, proporcionando mais alimento, e não
apenas com mais recursos, mas também com novas modalidades,
como irrigação para o pequeno produtor, recuperação de terras
degradadas, implantação de vegetação. Parabéns!

O Deputado André Quintão* - Obrigado. Esperamos que cada ente
da Federação faça a sua parte, assim como o governo Lula está
fazendo, multiplicando por seis o recurso destinado à agricultura
familiar. E também como o Presidente Lula assinou, na semana
passada, o edital de abertura integral das vagas federais para o
vestibular deste ano, dobrando-as. Quando o governo Lula assumiu,
eram destinadas 113 mil vagas para o curso superior federal público e
gratuito, mas, no edital da semana passada, constam 227 mil vagas,
mais que o dobro de vagas destinadas aos estudantes que desejam
ingressar na universidade. E, para a alegria de nós, mineiros, hoje o
MEC publicou uma avaliação geral de comportamento, desempenho e
qualificação das instituições de ensino superior no Brasil. Entre as 10
instituições mais bem avaliadas do País, 4 estão em Minas Gerais: a
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Universidade Federal de Viçosa, a UFMG - onde V. Exa. e eu tivemos
a oportunidade de estudar -, a Universidade Federal do Triângulo
Mineiro e a Universidade Federal de Itajubá. Isso mostra a excelência
do ensino superior público e gratuito do governo Lula no Estado de
Minas Gerais. E, entre as 30 melhores, está uma pela qual temos o
maior carinho, Deputada Elisa, nós que batalhamos tanto pela sua
implantação: a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri.

E as notícias boas do Presidente Lula não param por aí.
Na semana passada, no VII Festival Internacional Lixo e Cidadania,

em uma cena de importante simbolismo, vimos o Presidente Lula, o
Vice-Presidente José Alencar, os Ministros Patrus Ananias, Dilma
Rousseff e Luiz Dulci e o próprio Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel, todos eles na abertura e na celebração de um encontro com
os catadores de material reciclável de todo o Brasil e mesmo de
alguns outros países. Nesse encontro, o Presidente Lula, por meio da
Itaipu Binacional, lançou o carrinho elétrico - para facilitar a vida dos
catadores de material reciclável, que com isso terão possibilidade de
ampliar seus lucros com mais qualidade de vida - e linhas de
financiamento para que esses catadores, em associações e
cooperativas, possam agregar valor ao material reciclável coletado.
Juntam-se, assim, o respeito ambiental, o fortalecimento da coleta
seletiva e a inclusão social.

É por isso que o Brasil vive um momento tão luminoso: um modelo
de desenvolvimento que pressupõe estímulo à educação, respeito ao
meio ambiente, distribuição de renda, apoio às pessoas mais humildes
e busca de redução das desigualdades regionais, focalizando tanto a
população das cidades quanto o homem do campo. É por esses
motivos que nos orgulhamos do governo Lula e do PT.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Agradeço o aparte ao
Deputado André Quintão, que, entre outros temas, abordou a
agricultura familiar, assunto muito importante. Hoje é o Dia Nacional
do Médico Veterinário, classe muito ligada à agropecuária, sobretudo
a familiar, área que vive até certa carência desse profissional, já que a
Emater muitas vezes disponibiliza mais o agrônomo profissional ou o
técnico agrícola do que o veterinário, que faz falta na consultoria e no
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apoio a essa atividade. Assim, ao parabenizar V. Exa. por suas
palavras, quero parabenizar também os médicos-veterinários
espalhados por todo o Brasil, muitos deles em Minas Gerais, e todos
os que estão ligados a essa nobre profissão, na pessoa do Presidente
do CRMV-MG, Dr. Fernando Lender, com quem estarei hoje à noite.

O Deputado André Quintão* - Encerro, Deputado Eros Biondini,
congratulando-me com todos os médicos-veterinários, na sua pessoa
e na pessoa do Deputado Domingos Sávio, profissionais dessa área,
que serão homenageados nesta noite, pela passagem do dia dessa
importante profissão, e, mais uma vez, cumprimento, em nome de
Minas Gerais e desta Assembléia, o Presidente Lula, cuja ação
implica mais alimentos, mais apoio à agricultura familiar e mais
distribuição de renda - são R$13.000.000.000,00 disponibilizados para
o agricultor familiar; com isso, ganham Minas, o Brasil e a mesa do
povo brasileiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Quero saudar o Presidente em exercício,

Deputado Doutor Viana; os Deputados André Quintão e Carlin Moura,
presentes em Plenário; os que nos acompanham neste momento e
todo o povo de Minas Gerais, especialmente de Governador
Valadares. Quero registrar a minha participação, a convite do
Deputado Jayro Lessa, em um evento realizado hoje pela manhã, no
Palácio da Liberdade, em que se noticiou que a cidade de Governador
Valadares vai passar pela realização de mais uma obra, feita também
com recursos do governo Lula: as reformas e as ampliações que
estão sendo levadas a cabo no aeroporto dessa cidade. São obras
que serão feitas com recursos da Infraero, em parceria com o Estado
e com a participação do Município. Tivemos a oportunidade, no
momento, de conversar com o Dr. Maurício Campos Júnior, Secretário
de Defesa Social, para que fosse feito, também no Município de
Valadares, o asfaltamento da estrada que leva à Penitenciária
Floriano Peixoto, conhecida como de Paca. Há muitos anos a
comunidade está reivindicando essa pavimentação asfáltica para um
trânsito mais rápido. Essa ligação asfáltica também contribuiria, e
muito, com diversos Distritos no Município de Governador Valadares.
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Foi também uma oportunidade de fazer, junto com o Deputado Jayro
Lessa, essa reivindicação para Governador Valadares. Mais uma das
realizações de recursos da parceria do governo Lula com o Estado de
Minas Gerais, com o Governador Aécio Neves, e com o Município.

Também quero registrar, Deputado André Quintão, o anúncio feito
aqui. Parabenizo a Maria José, Prefeita de Teófilo Otôni, por ter
recebido o Ministro Guilherme Cassel, com toda a sua equipe, e
principalmente os Deputados da Assembléia Legislativa que lá
estiveram para fazer o anúncio do Plano Safra 2008-2009, no valor de
R$13.000.000.000,00 para a agricultura familiar, garantindo o apoio ao
seu fortalecimento. Parte dessa equipe estará hoje ainda em
Governador Valadares apresentando a proposta do governo Lula na
área da agricultura familiar. Receberemos, Deputado Carlin Moura,
hoje à noite, em Governador Valadares, a equipe que esteve em
Teófilo Otôni, quando serão apresentados à nossa cidade os dados do
governo Lula sobre o crescimento da agricultura no nosso país, em
Minas Gerais e na região. Exatamente os incentivos do Pronaf, a
compra direta do pequeno agricultor, ou seja, o fortalecimento da
nossa agricultura familiar também na região do Vale do Rio Doce.
Essa comitiva se fará presente em nossa cidade, e receberemos, com
muita alegria os nossos Deputados, a nossa representação no
Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Superintendente do
Incra, o Delegado Federal Rogério Correia, o nosso Adelmo Leão,
enfim, a comitiva que estará hoje em Governador Valadares junto com
vários Deputados Federais, exatamente para apresentar, como em
Teófilo Otôni, o Plano Safra 2008-2009.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputada,
Deputado André Quintão, foi com alegria que estivemos, há pouco,
em Teófilo Otôni, para o lançamento do Plano Safra. É costume fazer
o lançamento na Assembléia Legislativa, mas este ano foi diferente,
ao se lançar o Plano Safra no interior, começando em Teófilo Otôni e
assim seguindo, até que seja levado aonde há a necessidade de se
implantar o referido Plano. Principalmente na região de Teófilo Otôni,
como disse o Ministro, em que há uma carência muito grande. É
importante levar esse trabalho para que o índice de desenvolvimento
aumente, aplicando-se tecnologia. Para complementar, este ano
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foram R$13.000.000.000,00 destinados à agricultura familiar, para
todo o Brasil. Desse valor, Minas Gerais foi agraciada com
R$1.350.000.000,00 para a agricultura familiar, um número muito bom
para a nossa agricultura. Tenho certeza, assim como o índice das
pessoas que estão participando e trabalhando, que a inadimplência é
muito pequena, mostrando a vontade, o desejo de realmente crescer e
se desenvolver. A inadimplência em Minas tem sido interessante: só
1,8% das pessoas estão inadimplentes. Isso mostra que 98,2% das
pessoas estão adimplentes, trabalhando. Esse 1,8% está inadimplente
por pequenos detalhes, o que mostra a capacidade e a importância do
Plano Safra em Minas Gerais, certamente trazendo grande
desenvolvimento, com algumas pessoas recebendo tratores e
implementos e revelando um trabalho efetivo da agricultura familiar
em Minas Gerais.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputada Elisa
Costa, é fundamental reafirmar a importância que o Presidente Lula
tem tido no intuito de resgatar a nossa cidade de Governador
Valadares. Dos Presidentes recentes, Lula é o que mais tem feito por
Governador Valadares quanto a essa questão do aeroporto e da
agricultura familiar. Com o brilhante trabalho que vem desenvolvendo
à frente da Liderança do Bloco PT-PCdoB, devo registrar, nobre
Deputada, que V. Exa. teve o papel fundamental de trazer Governador
Valadares para o centro do Estado de Minas Gerais, para um dos
pólos de importante desenvolvimento.

Ainda nesta semana saiu publicado no suplemento do jornal “O
Tempo” um dos maiores empreendimentos que Minas Gerais terá,
que é a Aracruz Celulose. Em Governador Valadares surgirá o
empreendimento privado com grande geração de empregos,
resgatando o papel do trabalho nessa cidade. Tenho a convicção de
que, com o trabalho e a dedicação do Presidente Lula e de V. Exa.,
havemos de construir verdadeiramente oportunidades para os jovens
trabalhadores de Governador Valadares. Já não precisamos deixar
aquela terra e clima maravilhosos para ganhar a vida nos EUA.
Parabenizo o Presidente Lula pela importante contribuição e a V. Exa.,
que tem um papel fundamental no aspecto do resgate da dignidade do
povo valadarense.
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A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Carlin Moura. Quero
também registrar que a ampliação do aeroporto foi um projeto
elaborado inicialmente no governo do PT, no governo Fassarella, que,
ao longo dos anos, tramitou na Infraero e que agora se inicia em
Governador Valadares, com recursos federais e de Minas e com o
próprio Município. Essa obra ajudará no desenvolvimento e no
crescimento da cidade, somando-se a outras iniciativas, como essa a
que o Deputado Carlin Moura se referiu, da iniciativa privada e do
aumento das indústrias em nossa cidade, assim como na região do
Vale do Rio Doce. Estamos estimulando muito o crescimento e o
desenvolvimento das indústrias da própria cidade. Hoje temos lá um
distrito industrial, Deputado Carlin Moura, com 72 indústrias, que
atualmente empregam mais de 4 mil trabalhadores e que precisam ser
potencializadas. O objetivo muito claro do governo Lula é também
expandir o emprego nas indústrias que já existem nos Municípios.
Estamos trabalhando para que essas empresas cresçam e ofereçam
novos postos de trabalho, especialmente por meio da qualificação
profissional dos trabalhadores e da juventude. Por isso a educação se
torna tão importante, como, por exemplo, o Cefet que chegará a
Governador Valadares, a nossa escola técnica federal, oriundo de
nosso trabalho de Deputada, do trabalho do Deputado Leonardo
Moreira e da decisão do governo Lula de expandir o ensino técnico
profissionalizante em todo o Brasil, em Minas e em Governador
Valadares.

Além disso, as universidades federais e as extensões universitárias
estão chegando também ao interior. Para nossa alegria, hoje as
recém-construídas universidades já estão despontando com índices
de qualidade do ensino e com o aumento do número de vagas no
interior, assim como em todo o Estado.

Quero registrar a importância em Valadares dos recursos federais,
do PAC na área de saneamento ambiental, de infra-estrutura e de
urbanização dos bairros; dos projetos iniciados do governo do PT, do
governo Fassarella, em grande parte realizados ainda no governo
anterior, como a urbanização do Morro do Querosene, do Morro do
Santo Antônio, do Trevo Santa Paula e de parte do Bairro Turmalina,
ou seja, algumas realizações que estão ocorrendo agora e projetos do
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PAC, que somam R$101.000.000,00 e que chegam até a
R$110.000.000,00 somente para o Município de Governador
Valadares.

Portanto são os olhos do governo Lula voltados para as regiões
mais empobrecidas, para bairros que precisam de infra-estrutura e
urbanização em termos de melhoria e tratamento de água e esgoto,
especialmente melhoria das moradias, aberturas de novas ruas e
pavimentações. O fato é que, hoje, o Presidente Lula está mudando o
rosto do Brasil, especialmente das comunidades que mais
necessitam. Quero registrar as obras do PAC, as quais foram
reiniciadas. Queremos que tenham continuidade e qualidade, e que a
população fiscalize para que não haja suspensão por suspeição de
desvio de recursos ou mesmo por má qualidade na execução das
obras. Desejamos que essas obras sejam bem executadas, com boa
qualidade, e que a população, por meio do controle social, acompanhe
tudo de perto, a fim de que o seu recurso dos impostos chegue
efetivamente a cada pessoa, bairro, rua e distrito. Portanto registro as
importantes obras do governo Lula realizadas em todos os Municípios
brasileiros, mineiros, da nossa região, especialmente na nossa
querida Governador Valadares, pois queremos que ela cresça e se
desenvolva cada vez mais. O modelo de desenvolvimento que
queremos deve ter um tripé na sua concepção: desenvolvimento
econômico, com desenvolvimento social e com responsabilidade e
preservação ambiental. Isso é fundamental. Desejamos um
desenvolvimento para todos, e não para alguns; que seja duradouro, e
não apenas por um certo tempo ou para um ciclo econômico, portanto
que seja duradouro e sustentável. Essa é a idéia de desenvolvimento
que trabalhamos para a região do Vale do Rio Doce, para os
Municípios e para Governador Valadares. Essa é a concepção
profunda, sustentável e duradoura. E é dessa forma que desejamos
que as nossas cidades cresçam e se desenvolvam. Para gerar
desenvolvimento, o crescimento econômico tem de superar
desigualdades sociais, superar e combater a pobreza. Para que isso
aconteça, temos de investir na geração de emprego e na educação de
qualidade, preparar as nossas cidades, especialmente Governador
Valadares, para o seu processo mais profundo de industrialização. Por
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isso a cidade precisa ter mais vagas nas escolas, qualificação
profissional, construção de moradias, um SUS com mais qualidade,
um planejamento em curto, médio e longo prazos, um plano diretor
para reorientar e reordenar o seu crescimento, a fim de investirmos
nas vocações que existem na nossa cidade. O crescimento dá-se com
o que temos, o que somos, o que produzimos, com cooperação e
participação popular, com inteligência e sabedoria de todos. Uma
soma de esforços políticos, empresariais e populares, unindo-se para
promover o verdadeiro desenvolvimento, que planeja o presente e
também constrói o futuro. É o que desejamos para a nossa cidade e
também para toda a região do Vale do Rio Doce. Aí, sim, teremos
uma cidade organizada e planejada para uma forte industrialização,
em que a resolução dos problemas será pensada e planejada passo a
passo. Essa é a cidade que queremos construir, é a cidade que o Vale
do Rio Doce e todos os Municípios também querem construir
Valadares como cidade-pólo, como ponto de convergência de uma
região, deve dar exemplo de planejamento, de construção coletiva, e
principalmente pensar em sua forte industrialização para gerar
empregos. Esses empregos, Deputado Carlin Moura, devem ficar em
Valadares. As pessoas devem ser preparadas e qualificadas para que
os empregos sejam gerados e fiquem em nossa cidade. Por isso a
educação e a qualificação profissional da nossa juventude e dos
nossos trabalhadores são tão importantes para o presente e o futuro.
O Presidente Lula está dando uma grande contribuição ao
desenvolvimento e crescimento. Neste ano a geração de empregos
será em torno de 2 milhões de postos de trabalho para a população
brasileira. Como Minas Gerais hoje se integra a esse modelo nacional,
queremos que Valadares também seja integrada a esse projeto
nacional de respeito, de desenvolvimento, de geração de empregos e,
principalmente, de cidadania para toda a nossa população. Muito
obrigada.

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

Deputado Doutor Viana, as senhoras e os senhores telespectadores
da TV Assembléia e, especialmente, o público presente nas galerias.



348

Sr. Presidente, primeiramente queria fazer um registro e um
agradecimento, parabenizando a TV Bandeirantes pela importante
cobertura que está dando ao processo eleitoral de 2008,
principalmente no que diz respeito à cidade de Contagem. Contagem,
infelizmente, não tem um canal próprio de rádio e televisão. Apesar de
ser uma cidade com quase 700 mil habitantes, não possui horário
gratuito nas rádios e nas tevês, o que traz dificuldades de expor idéias
e debater programas e propostas dos candidatos que desejam ocupar
cargos na 2ª maior Prefeitura do Estado de Minas Gerais. Contagem,
hoje, tem oito candidatos a Prefeito, e a TV Bandeirantes está
promovendo, no decorrer desta e no início da próxima semana, um
debate com cada um dos candidatos. Nisso cumpre um papel
fundamental para a democracia, ao ajudar a comunidade da nossa
querida Contagem a escolher melhor o próximo gestor. Então, fica o
nosso registro em relação à TV Bandeirantes, parabenizando toda a
sua equipe de jornalistas e a sua diretoria em Minas Gerais.

Sr. Presidente, o que me traz fundamentalmente a esta tribuna são
duas notícias: uma alvissareira, boa, que foi estampada em todos os
jornais de Minas Gerais, e outra muito triste, muito ruim e que não tem
merecido sequer poucas linhas da imprensa mineira. A boa notícia é o
bom desempenho das universidades federais de Minas Gerais na lista
do MEC. Entre as 10 universidades mais bem classificadas estão 4 de
Minas Gerais - a UFV na 3ª posição, a UFMG na 4ª, a UFTM na 7ª e a
Unifei na 10ª -, o que demonstra claramente que o governo federal, o
governo do Presidente Lula se tem preocupado muito e tem feito
muito pelo ensino superior neste país.

Diga-se de passagem que o Presidente Lula tem feito muito por
Minas Gerais; é um Presidente que tem feito muito por Governador
Valadares; e, especialmente, Sr. Presidente, é um Presidente que tem
feito muito por Belo Horizonte. Muitos avanços hoje, muitas obras e
muitas conquistas em curso hoje em Belo Horizonte devem-se a
investimentos do Presidente Lula.

Pena que não se ouve falar sobre isso, principalmente nos
programas eleitorais. E, como não tenho programa eleitoral em
Contagem, paro e vejo o de Belo Horizonte. Mas parece que o
Presidente Lula não existe; que tudo de bom que há em Belo
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Horizonte é aliança da Prefeitura com o governo do Estado. Dizer que
o Presidente Lula não coloca um centavo em Belo Horizonte é
ingratidão, ingratidão daqueles que escondem o Presidente Lula. Ele
tem feito muito por Belo Horizonte, que muito tem avançado, o que
não começou agora, Sr. Presidente, mas sim há muito tempo; porém
escondem isso. Sr. Presidente, o Presidente Lula tem investido nas
universidades.

E sobre à notícia ruim, à notícia triste? Sr. Presidente, quanto às
universidades estaduais, nessa lista a Unimontes ocupa a 38ª posição
e a nossa querida Uemg, a Universidade do Estado de Minas Gerais,
a 85ª posição no “ranking” nacional. Isso é fruto e conseqüência de
quê? É fruto e conseqüência de o ensino em Minas Gerais não ter
valor. O Estado de Minas Gerais não investe adequadamente na
educação. Mas isso não é só nas universidades, pois, desde o dia 28
de agosto, a rede estadual de Minas Gerais está em greve. Os
professores da rede estadual estão em greve, e ninguém fala nada na
imprensa mineira; ninguém anuncia que os professores em Minas
Gerais estão paralisados, pedindo por melhores condições de salário,
porque em Minas não se valoriza o professor. Divulga-se que foi pago
o piso salarial para os professores. Mas isso não é verdade, porque
em Minas se fixou um teto, e não um piso salarial. E os professores
estão reivindicando um piso salarial, pois o de Minas Gerais é um dos
menores do Brasil. E divulgam que Minas vai bem na educação. Que
bem é esse? Onde ele está? Os números não mentem, a educação
em Minas vai mal. O professor, o servidor público, não é valorizado. O
choque de gestão serve para tirar direitos dos professores, para tirar
direitos desses servidores públicos. Estão aí propondo um tal abono
de produtividade, mas, quanto a valorizar o salário, que é bom, não se
dispõem a fazer. Mas estão retirando e querendo privatizar o Ipsemg,
tirando do professor, do servidor público, o seu plano de saúde, o
Ipsemg, uma conquista do servidor público. E aí, Sr. Presidente, as
conseqüências vêm nos números. A educação vai mal em Minas
Gerais porque não está havendo investimento. A 38ª e 85ª posições
são vergonhosas para Minas Gerais. É vergonhoso essas duas
universidades estaduais ocuparem essas posições. A Unimontes e a
Uemg estão para deflagrar também a sua greve. E o governo do
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Estado, o que ele faz? Qual é o seu posicionamento? A Sra. Vanessa
Guimarães, Secretária de Estado de Educação, nem sequer recebe o
comando de greve. Ela não recebe os professores, e manda o
Subsecretário, Dr. Antônio Filó, pessoa maravilhosa, recebê-los. Mas
ela não recebe os professores, porque não tem essa prática
democrática, não dialoga com os professores.

Então, Sr. Presidente, a questão é muito preocupante. Há uma
contradição fundamental em Minas Gerais, uma contradição de
modelos. Enquanto se tem prioridade de investimentos do governo
federal, o governo do Estado não faz a contrapartida. Os professores
estão em greve, e o Estado de Minas não divulga isso, não há a
divulgação por parte da imprensa mineira. Minas é um paraíso
perfeito. Aliás, hoje, a partir das 15 horas, em frente à Assembléia,
haverá a nova assembléia dos professores, que está acontecendo. A
categoria, Sr. Presidente, pleiteia o piso de R$950,00 para o professor
PEB1 com uma jornada de 24 horas semanais e o valor proporcional
para os demais cargos, conforme a carreira. Propõe também
fortalecer a organização através da eleição de representantes de
escolas. Faz a denúncia, aliás, dos ataques, das perseguições e da
forma ditatorial como o governo vem tratando os trabalhadores e as
trabalhadoras da educação. O Sindicato Único dos Professores faz a
denúncia também do papel exercido por alguns Diretores e inspetores
de escola que mais parecem verdugos do governo do Estado para
perseguir o movimento dos professores. Então, Sr. Presidente,
achamos que é de fundamental importância aprofundarmos essa
questão da educação em Minas e verificarmos o que vem ocorrendo
no nosso Estado. Os professores alertam, existem afirmações com as
quais todos concordam. É preciso melhorar a qualidade da educação,
já que é um direito subjetivo do cidadão e da cidadã. Quando
afirmamos que é necessário investir em condições de trabalho,
formação inicial, salário, carreira e formação continuada, dizemos que
a valorização dos profissionais da educação é um dos pilares para
garantir a melhora da qualidade da educação. O lema “A gente nunca
desiste! Educação pública de qualidade social e valorização
profissional” declara a disposição dos professores para a luta
permanente em qualquer espaço de atuação como um princípio
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fundamental. Por esse motivo, a assembléia do dia 28 de agosto
deliberou pela continuação da greve dos professores por tempo
indeterminado, após analisar todo o cenário imposto pelo governo
Aécio Neves, que busca semear a divisão dos trabalhadores com as
políticas neoliberais que implementa em Minas Gerais. Diversos
segmentos da sociedade reconhecem a importância da luta dos
trabalhadores da educação. Durante a última assembléia, tiveram
participação representantes de grêmios estudantis, da UCMG, do
Sinpro-MG, da CUT, da UEMG, apoiando a greve e a luta por uma
educação pública de qualidade social. Considerando essas questões,
foi construída de forma responsável a unidade das forças políticas que
atuam no sindicato, representadas pela CUT, a Conlutas, a
Intersindical e a CTB. Com a convicção de que a greve é um
instrumento para avançar nas conquistas, trabalhar sua construção
aumentando o índice de adesão foi um compromisso assumido por
todos. Então fazemos aqui, Sr. Presidente, esse registro, alertando
Minas Gerais de que os professores da rede estadual estão em greve.
Em greve por um legítimo direito à melhor remuneração, um legítimo
direito ao Ipsemg, por um legítimo direito a melhores condições de
trabalho. Quando não se valoriza o professor, aquele que está dentro
da sala de aula, as conseqüências são nefastas e os números
mostram isso, quando a nossa Unimontes, uma universidade
estadual, ocupa a 38ª posição, e a UEMG ocupa a 85ª posição no
“ranking” nacional. Assim, queremos prestar nossa solidariedade ao
movimento dos professores do Estado de Minas Gerais. Estaremos
aqui atentos e alerta para pedir e exigir do governo do Estado que
abra a negociação o mais breve possível para garantir o piso salarial
de R$950,00, o que é mais do que legítimo e digno para os
professores do Estado de Minas Gerais. 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
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Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei Complementar nº 44/2008, do Governador do Estado,
tenha sua tramitação alterada para Projeto de Lei nº 2.752/2008, em
razão da natureza da matéria.

Assim sendo, passa o projeto a tramitar nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno e fica mantida a distribuição às
Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembléia, 9 de setembro de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.880/2008, da Comissão de Política
Agropecuária, e 2.881 e 2.882/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 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 10, às 9 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 PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 276/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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
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sede no Município de Igarapé.
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 276/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação para Evangelização, Radiodifusão e Assistência
Social Boas Novas, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em
2003, que tem por finalidade congregar as pessoas do Bairro Imperial,
promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos, a referida associação desenvolve
atividades diversas principalmente nas áreas da saúde, educação,
habitação e assistência social, 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 fomentar projetos alternativos voltados para a geração de
renda.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório
conceder-lhe o título de utilidade pública.

Cabe ressaltar que a entidade alterou seu estatuto durante a
tramitação do projeto de lei em análise, passando a denominar-se
Associação Boas Novas, o que motivou a apresentação da Emenda nº
1 pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

276/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.096/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Organização Não
Governamental de Apoio aos Policiais de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188, combinado com o 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.096/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Organização Não Governamental de Apoio aos
Policiais de Minas Gerais, 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
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 no estatuto constitutivo da instituição, o art. 62 (ver
alteração de 20/5/2008) determina que nenhum membro da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal receberá ajuda de custo, pró-labore,
remuneração ou vencimentos, seja a que título for; e o art. 58 (ver
alteração de 20/6/2008) dispõe que, em caso de dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituições filantrópicas de
assistência social, sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.096/2007.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.300/2007



355

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Casa de Apoio, Amor e Caridade -
Lar da Criança, com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.300/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa de Apoio, Amor e Caridade - Lar da Criança, com sede no
Município de Ipatinga, que tem como finalidade precípua promover
ações que visem ao desenvolvimento integral da criança e do
adolescente residentes na localidade.

Para dar suporte a esse trabalho, promove atividades educacionais,
culturais, esportivas e recreativas; presta assistência social aos mais
necessitados, oferecendo-lhes apoio moral e espiritual.

O seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e
cidadania, pois objetiva garantir aos seus assistidos o direito de
crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável, que lhes
assegure integridade e dignidade.

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

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

nº 1.300/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.406/2008

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
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Voluntárias da Ação Social, com sede no Município de Jacuí.
A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008 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 2.406/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Voluntárias da Ação Social, com sede
no Município de Jucuí.

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. 6º
que os seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes
vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título; e
no art. 21 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 2.406/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.410/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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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.

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 2.410/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Organização de Amparo ao Idoso, que tem como finalidade abrigar
pessoas da terceira idade, proporcionando-lhes assistência
necessária a seu bem-estar.

A entidade oferece atividades esportivas, culturais e de lazer aos
seus assistidos, além de orienta-los em relação aos seus direitos,
conforme dispõe o Estatuto do Idoso.

Suas atividades de integração do idoso na sociedade e na família
são executadas com base nos princípios da ética e cidadania, no
intento de assegurar-lhes integridade e dignidade.

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

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

nº 2.410/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.464/2008

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 entidade Aruanda Lar dos
Filhos de Deus - CEI-Aruanda, com sede no Município de Sabará.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
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dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.464/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade Aruanda Lar dos Filhos de Deus, com sede no Município
de Sabará.

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

Ressalte-se ainda que o art. 28 do seu estatuto, alterado em
5/8/2008, determina que seus Diretores, Conselheiros e sócios não
serão remunerados, e o art. 32 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.464/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.502/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Granja
Primavera, com sede no Município de São Francisco.

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
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determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.502/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Granja Primavera, com
sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade foi constituída há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se ainda que o art. 28 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente
gratuito; e o art. 32 preceitua que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.502/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.503/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Municipal de
Entidades de Ação Comunitária de São Francisco - Comenac-SF -,
com sede no Município de São Francisco.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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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 2.503/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Conselho Municipal de Entidades de Ação Comunitária 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 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. 30, que ela
não remunera seus Diretores e Conselheiros; e, no art. 35, estabelece
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, com atuação no Município de São Francisco.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.503/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Neider

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

2.505/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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 Quatis, com sede no Município de São Francisco.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
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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 2.505/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Quatis, com sede
no Município de São Francisco.

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. 42 do seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, para ser utilizado nas mesmas finalidades da organização
dissolvida; e o art. 43 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 2.505/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.509/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais de Tabuado, com sede no Município
de São Francisco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada 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 2.509/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais de Tabuado, com sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
28 que as atividades de seus diretores, conselheiros e associados não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 32 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, com personalidade jurídica e 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 2.509/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.510/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade de Croá, com sede no Município
de São Francisco.
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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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.510/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da
Comunidade de Croá, com sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
42 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social para ser
aplicado nas mesmas finalidades da organização dissolvida; e no art.
43 que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda
nº 1, com o objetivo de dar nova redação ao art. 1º, para adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.510/2008 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 de Croá, com sede no Município de São Francisco.”.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio
Malheiros - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.513/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Porfia, com sede no Município de São Francisco.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.513/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Porfia, com sede no Município de São Francisco.

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.
42 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, para ser
aplicado na mesma finalidade do Conselho; e no art. 43, 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 2.513/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -
Neider Moreira - Délio Malheiros.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.516/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Unido da
Comunidade de Descansador, com sede no Município de São
Francisco.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.516/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo Unido da Comunidade de Descansador, com
sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
42 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social para ser
utilizado com a mesma finalidade da organização dissolvida; e no art.
43 que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.516/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.517/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Brejo da
Felicidade, com sede no Município de São Francisco.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.517/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Brejo da Felicidade,
com sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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. 42 do seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, para ser utilizado com a
mesma finalidade da organização dissolvida, e o art. 43 determina que
o exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal será
inteiramente gratuito.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.517/2008.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.519/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Riacho Fundo de Tapera, com sede no Município de São Francisco.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.519/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Riacho Fundo de
Tapera, com sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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. 2º
que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas, sendo
vedado o recebimento de lucro, dividendos, bonificação ou vantagem
aos participantes, associados e mantenedores; e no art. 28 que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado ao Conselho Municipal de Entidades de Ação Comunitária
de São Francisco - Comenac/SF.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.519/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Neider

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

2.520/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Barra do Morro, com sede no Município de São Francisco.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.520/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Barra do Morro, com
sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
42 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, para ser
utilizado com a mesma finalidade da organização dissolvida; e no art.
43, que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,
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sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.520/2008.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.526/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Mariana de
Acolhimento à Criança e ao Adolescente - Amaca -, com sede no
Município de Machado.

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 2.526/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mariana de Acolhimento à Criança e ao Adolescente,
com sede no Município de Machado, que tem como finalidade
precípua lutar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Para a consecução desse objetivo, a instituição está programando
junto a profissionais devidamente habilitados o desenvolvimento de
práticas esportivas. Com auxílio da comunidade, está construindo um
campo de futebol e uma piscina. Recentemente, instalou seis
computadores para dar início às aulas de informática. Com a ajuda de
uma pedagoga voluntária, vem acompanhando as crianças nas
tarefas escolares. Em parceria com o Rotary Club de Machado e da
comunidade, inaugurou a sua biblioteca.

Além disso, a Associação promove diversos encontros com as
famílias dos assistidos, buscando maior integração entre o trabalho ali
desenvolvido e um convívio familiar em ambiente sadio.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública

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

2.526/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.539/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Fazenda Tamanduá, com sede no Município de
São Francisco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2008 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.539/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da
Fazenda Tamanduá, com sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
42 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social para ser
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utilizado na mesma finalidade da organização dissolvida; e no art. 43
que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-
lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.539/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sargento

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

2.546/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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 Taboquinha de Tapera, com sede no Município de São
Francisco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2008 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.546/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Taboquinha de Tapera, com sede no Município de São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade foi constituída 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. 42 do seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
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instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, para ser utilizado nas
mesmas finalidades da organização dissolvida; e o art. 43 determina
que o exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.546/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.585/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao próprio estadual
destinado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, situado no
Município de São João del-Rei.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 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.

Em 5/8/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência
ao Procurador-Geral do Estado, a fim de que informasse a esta Casa
se o referido próprio possui denominação oficial e se existe outro
próprio público estadual no Município de São João del-Rei com a
mesma denominação. De posse das informações, passamos à análise
da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.585/2008 tem por escopo dar a denominação

de Edifício Promotor de Justiça Doutor Tancredo de Almeida Neves ao
prédio destinado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
localizado na Rua de Acesso a Subestação (Cemig), Centro, no
Município de São João del-Rei.
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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. 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.

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 Procurador-Geral do Estado, em
resposta à diligência solicitada, informou que o edifício é novo e não
tem denominação, além de não haver edificação em São João del-Rei
com referência à atuação do homenageado como Promotor de
Justiça.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.585/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.643/2008
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Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação Madre
Paulina de Apoio aos Cancerosos, com sede no Município de
Teixeiras.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.643/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Madre Paulina de Apoio aos Cancerosos, com sede no
Município de Teixeiras, de caráter beneficente, sem fins lucrativos,
que tem como finalidade trabalhar em atividades preventivas e dar
proteção aos cancerosos e seus familiares, assistidas por outras
entidades filantrópicas legalizadas, bem como devolver a população
acometida de câncer ao convívio social.

Diante da relevância de suas iniciativas, afigura-se-nos oportuno
outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.643/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.647/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de Belo
Oriente, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.647/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Educativa e Cultural de Belo Oriente, que tem como
finalidade precípua prestar serviços de radiodifusão por meio da Rádio
Belo Vale FM 1.

Na consecução de seu propósito, promove e divulga atividades
sociais, educativas, culturais, esportivas e de proteção ao meio
ambiente, dirigidas, em especial, às crianças, adolescentes, idosos e
às populações rurais.

Com esse trabalho, busca a integração e a valorização das
comunidades rurículas da região, com a participação dos
estabelecimentos de ensino nos programas de natureza educativa e
informativa.

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

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

nº 2.647/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.652/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Promoção do Meio Ambiente e
da Cidadania - Imac -, com sede no Município de Muriaé.

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 2.652/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Promoção do Meio Ambiente e da Cidadania, entidade civil
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sem fins lucrativos, que busca desenvolver no Município de Muriaé
ações para fomentar o interesse da comunidade na solução de seus
problemas sociais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais e
culturais; mobiliza os associados para participar de suas iniciativas de
interesse social; firma convênios com entidades públicas e privadas
para subsidiar e ampliar suas iniciativas; orienta sobre a preservação
do meio ambiente.

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

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

2.652/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.656/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Mão Amiga, com sede no Município de Formiga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.656/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mão Amiga, com sede no Município de Formiga, que
tem por objetivo precípuo a promoção da saúde em comunidades
carentes.

Para a consecução desse fim, a entidade promove campanhas de
combate a doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas; desenvolve
ações para a prevenção do câncer e assistência a seus portadores,
bem como palestras, debates e outros eventos; facilita o contato dos
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enfermos com o Hospital do Câncer de Divinópolis; coordena o núcleo
Mão Amiga e o Bazar da Solidariedade; presta assistência social a
grupos vulneráveis.

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

Afigura-se-nos, portanto, oportuno e meritório outorgar-lhe o título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.656/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.657/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.657/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e
Ação Social do Clube de Mães de São Gonçalo do Rio das Pedras,
entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1986, que tem por
finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da
integração social e melhoria da qualidade de vida de toda a
comunidade, desenvolvendo ações no campo da assistência social,
saúde, educação, cultura e lazer.
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A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades diversas, sempre com o intuito de
promover condições de melhoria na qualidade de vida de seus
associados e dos carentes em geral, num processo de participação
concreta na consolidação da cidadania, o que constitui valiosa
parceria com o poder público. Por isso é oportuna a intenção de se
conceder à entidade a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.657/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.685/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Sociedade de São Vicente de Paulo -
Obra Unida Vila Vicentina Elvira Dias, com sede no Município de
Poços de Caldas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2008 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 2.685/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Sociedade de São Vicente de Paulo Obra Unida Vila Vicentina Elvira
Dias, com sede no Município de Poços de Caldas.

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
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pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.
Ressalte-se ainda que o inciso II do art. 35 do seu estatuto

determina que o exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal
será inteiramente gratuito, e o inciso III do mesmo artigo preceitua
que, no caso de dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, preferencialmente vinculada à Sociedade de São
Vicente de Paulo, com personalidade jurídica e atividades
preponderantes no Município de origem ou no Estado.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, com a finalidade
de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de
seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.685/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

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

Dias, com sede no Município de Poços de Caldas.”.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.687/2008
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 Marianense de
Handebol – AMH –, com sede no Município de Mariana.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2008 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.687/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Marianense de Handebol, com sede no
Município de Mariana.

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.
30 que as atividades do seus Diretores, Conselheiros e associados
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem, e no art. 34 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, com 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 2.687/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.688/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Segismundo Pereira - Amosp -, com sede no Município de
Uberlândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.688/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Associação de Moradores do Bairro Segismundo Pereira, com sede
no Município de Uberlândia,.

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. 16 de seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social; e o parágrafo único do art. 23 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 2.688/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Neider

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

2.689/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Assistencial Esportiva Peneirinha, com sede no Município de Cambuí.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2008 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.689/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Assistencial Esportiva Peneirinha, com sede no
Município de Cambuí.

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. 29 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
serão inteiramente gratuitas; e o art. 31 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

legalidade do Projeto de Lei nº 2.689/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.695/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 268/2008, 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 Três Corações.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.695/2008 tem por finalidade dar a
denominação de Escola Estadual Herbert José de Souza à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA - situada na
Penitenciária Regional de Três Corações, nesse Município.

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 assegura a
esse ente federativo 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° 2.695/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.696/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 269/2008, 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 situada no
Município de Novo Cruzeiro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008 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 2.696/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Augusto Soares à Escola Estadual de Ensino
Fundamental, localizada na Fazenda Santo Antônio, no Município de
Novo Cruzeiro.

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
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do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder
Executivo, ao qual cabe a organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.696/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.699/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Anjos da Luz, com
sede no Município de Itajubá.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008 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 2.699/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Anjos da Luz, com sede no Município de Itajubá.
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. 2º do seu estatuto
determina que o exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal
será inteiramente gratuito; e o art. 29 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a instituição
congênere, nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a
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qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - Oscips.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.699/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.556/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº
2.556/2008 “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nos
locais que especifica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
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 pretende determinar que haja brinquedos

adaptados para crianças com deficiência física nos espaços de
recreação instalados em parques, praças e outras área de lazer. Uma
proposição similar tramita na Assembléia Legislativa de São Paulo,
sob o nº 143/2008, não tendo, ainda, recebido parecer das comissões.

Verifica-se, inicialmente, que existem no mercado brinquedos para
parques e praças projetados especialmente para deficientes físicos,
como revela a página eletrônica da Rede Saci, organizada pela
Universidade de São Paulo, a qual congrega entidades e órgãos
dedicados à integração dos deficientes físicos.

A matéria de que trata o projeto sob comento enquadra-se na
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competência legislativa concorrente, nos termos do inciso XIV do art.
24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União e
aos Estados legislar sobre “proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência física”. Não há restrição, portanto, a que
parlamentares apresentem proposição que verse sobre matéria dessa
natureza.

Parece-nos, porém, mais adequado incluir na Lei nº 11.666, de
9/12/94, a regra que se pretende instituir. A referida lei estabelece
normas que visam a facilitar o acesso dos portadores de deficiência
física aos edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no
art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição
Estadual. Evita-se, assim, a inserção, no ordenamento jurídico, de
mais uma norma esparsa sobre proteção aos deficientes. A medida é
uma exigência das regras de sistematização e consolidação das leis,
nos termos da Lei Complementar nº 78, de 2004, visando a assegurar
aos beneficiários o conhecimento da norma. Eis a razão pela qual
apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.556/2008 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 3º – (...)
§ 6º – O espaço para recreação existente em área de lazer aberta

ao público disporá de equipamentos e brinquedos adaptados para
crianças portadoras de deficiência física ou mental.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.612/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº

2.612/2008, visa a instituir “a notificação compulsória a ser adotada
pelos estabelecimentos de ensino, nos casos de violência contra a
criança e o adolescente, no âmbito do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008, 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 a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição visa a instituir a notificação compulsória nos casos de

violência contra a criança e o adolescente, a ser adotada pelos
estabelecimentos de ensino público e privado do Estado. Segundo o
projeto, a violência contra a criança e o adolescente “estará
caracterizada quando a ação ou a omissão do agente resultar em
morte, lesão corporal, sofrimento físicos, sexuais ou psicológicos”.
Estabelece, por fim, que a notificação será realizada em sigilo.

Passamos à análise do projeto.
A matéria dispõe sobre disciplina básica no âmbito da legislação

federal, uma vez que o art. 245 da Lei nº 8.069, de 13/7/90, Estatuto
da Criança e do Adolescente, dispõe o seguinte:

“Art. 245 - Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-
escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de
que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena - multa de três a
vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência”.

A obrigação de as referidas autoridades comunicarem os casos de
maus-tratos contra criança ou adolescente não exclui a competência
do Estado para suplementar a legislação no âmbito da atuação dos
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estabelecimentos de ensino, uma vez que a matéria pode ser
enquadrada tanto como legislação educacional quanto como proteção
à saúde.

Não obstante tal fato, há um ponto na proposição que merece
reparo: refere-se à previsão de que a denúncia deve ser efetuada por
meio do preenchimento de formulário próprio (art. 4º). Entendemos
que a decisão de adotar tal medida é eminentemente administrativa,
de forma que a regra deve ficar a cargo do regulamento a ser editado
pelos órgãos competentes. Com relação a esse ponto, propomos, na
conclusão deste parecer, uma emenda supressiva.

A matéria, certamente, será discutida na comissão de mérito; se
esta optar por recomendar sua aprovação, deverá ser considerada a
conveniência de se alterar o projeto incluindo as novas regras no texto
da Lei nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a política estadual
dos direitos da criança e do adolescente.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.612/2008 com
a Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 4º.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.637/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a proibição do consumo de produtos derivados
do tabaco em recintos coletivos fechados e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo proibir o uso de produtos
fumígeros, derivados ou não do tabaco, em recintos coletivos
fechados, públicos ou privados.

Inicialmente, é importante destacar que a matéria de que trata o
projeto se insere no domínio de competência legislativa do Estado,
conforme o disposto no inciso XII da Constituição da República,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde.

Contudo, no que toca à matéria em exame, deve-se esclarecer que
a preocupação do legislador federal com as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas já resultou na edição
da Lei Federal no 9.294, de 1996. Nos termos do art. 2o da referida lei,
“é proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em
recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento
conveniente”. Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições
públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as
bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e
cinema, sendo vedado o uso dos produtos em questão nas aeronaves
e veículos de transporte coletivo. A lei prevê, ainda, no art. 9o, as
sanções a serem aplicadas àqueles que infringirem suas disposições.

Nesse contexto, vale também mencionar o Decreto no 2.018, de
1996, que regulamentou a Lei no 9.294. Nos termos do decreto,
recinto coletivo é todo local fechado destinado a permanente utilização
simultânea por várias pessoas, tais como casas de espetáculos,
bares, restaurantes e estabelecimentos similares. São excluídos do
conceito os locais abertos ou ao ar livre, ainda que cercados ou, de
qualquer forma, delimitados em seu contorno.

Ainda sobre a matéria, cabe mencionar, no âmbito do Estado, as
Leis nos 7.622, de 1979, que proíbe o uso de fumo em coletivos
intermunicipais; 10.478, de 1991, que proíbe fumar nos coletivos
interestaduais ao longo do seu trajeto em território do Estado; e
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12.903, de 1998, que define medidas para combater o tabagismo no
Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona.
Nos termos do art. 3o desta última, é proibida a prática do tabagismo
em recinto fechado de repartição pública e de escola, hospital, posto
de saúde ou centro de lazer de responsabilidade do Estado, sendo
vedada ao docente e à pessoa que desenvolva trabalho com os
alunos a prática do tabagismo nas dependências a que estes tenham
acesso nos estabelecimentos escolares de educação básica de
responsabilidade do Estado. Ainda nos termos da referida lei, os
mencionados estabelecimentos disporão de salas reservadas ou
corredores com janelas, onde será permitida a prática do tabagismo. A
proibição da prática do tabagismo estende-se, ainda, nos termos da
lei, a centros comerciais e supermercados.

Vê-se, pois, que os legisladores federal e estadual já disciplinaram a
matéria, não havendo nenhuma inovação por parte do projeto em
questão. Ao contrário, a proposição, ao facultar aos estabelecimentos
com área superior a 100m2 a criação de áreas para fumantes e aos
recintos com área inferior a 100m2, cuja finalidade seja entretenimento
ou lazer, a definição de horários exclusivos para fumantes, contraria a
legislação federal. Com efeito, a Lei no 9.294 proíbe o uso dos
produtos nos recintos coletivos, salvo em área destinada a esse fim,
não fazendo distinção de metragem.

Como se sabe, o art. 24 da Constituição da República prevê as
regras de competência concorrente entre União, Estados e Distrito
Federal, estabelecendo quais as matérias que deverão ser
regulamentadas de forma geral por aquela e específica por esses.
Assim, editada norma geral pela União, as normas estaduais deverão
ser particularizantes, mas não poderão contrariar as disposições
gerais.

Dessa forma, em que pese ao nobre objetivo do autor da
proposição, o projeto em exame não pode prosperar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de lei no 2.637/2008.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.642/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe reajusta os vencimentos do Poder Judiciário do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo reajustar no ano de 2009, a

tabela de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, por meio
da alteração do valor do padrão de vencimento PJ-01 no percentual
de 17,5% incidente sobre o valor em vigor no mês de dezembro de
2008. O reajuste proposto será dividido em duas etapas, sendo que
10% serão concedidos a partir de 1º/1/2009 e 7,5% a partir de julho do
mesmo ano.

Assim sendo, o valor do padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento
Vertical de Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário passa a
ser de R$691,37 a partir de 1º de janeiro e de R$738,51 a partir de 1º
de julho.

O último reajuste concedido aos servidores do referido órgão foi por
meio da Lei nº 15.955, de 28/12/2005, que fixou em R$628,52 o valor
correspondente ao padrão PJ-01.

A proposição exclui da concessão do reajuste proposto o servidor
inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos do art. 40,
§§ 3º e 17, da Constituição Federal e o servidor inativo a que se refere
o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007. Trata-se de
servidores inativos cujos proventos são reajustados segundo as
regras e os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência
Social e pela legislação complementar.
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Finalmente, é oportuno salientar que as tabelas de vencimentos dos
demais servidores públicos do Estado também foram reajustadas por
meio das leis específicas de cada Poder ou órgão.

Assim sendo, julgamos louvável e meritória a busca de uma justa
remuneração para os servidores do Tribunal de Justiça. Ademais,
considerando-se que a remuneração do servidor público deve ser
compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas por
ele desempenhadas, conforme determina a Constituição Federal e a
Carta mineira, a medida proposta também representa um estímulo ao
desempenho profissional desses servidores.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.642/2008

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

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - André Quintão - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 9/9/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Wilson

Starling, ocorrido em 3/9/2008, em João Monlevade. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 277/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.756/2008), do Governador do
Estado - Ofícios e telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.757 a 2.760/2008
- Requerimentos nºs 2.883 a 2.887/2008 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Segurança Pública e de Educação
e dos Deputados Tiago Ulisses e Fábio Avelar - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Bráulio Braz, Carlos Pimenta, Weliton
Prado, Padre João e Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 46/2008 - Leitura de Comunicações - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
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Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - 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 Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

“MENSAGEM Nº 277/2008*
Belo Horizonte, 9 de setembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel com área de
573m2, registrado sob a matrícula nº 4.438, no Livro 3-B, às fls. 92, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.

O imóvel está localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 944, Centro,
Município de Poços de Caldas e integra o patrimônio do DER-MG.

A referida autarquia acolheu solicitação da Polícia Militar de Minas
Gerais - PMMG, conforme Ofício nº 102/2008 da Procuradoria do
DER-MG, prontificando-se a ceder-lhe o imóvel para instalação,
funcionamento e uso do Grupo de Polícia Rodoviária Estadual. Tendo
em vista não ser a PMMG dotada de personalidade jurídica, a doação
se faz ao Estado de Minas Gerais.

A concretização da medida depende de autorização legislativa, o
que ora solicito dessa augusta Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.756/2008
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel
que especifica.

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado de Minas
Gerais imóvel com área de 573m² (quinhentos e setenta e três metros
quadrados), situado na Rua Marechal Deodoro, nº 944, Centro,
Município de Poços de Caldas, lote 08, quadra 18, matriculado sob o
nº 4.438, no Livro 3-B, fls. 92, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se a
instalação, funcionamento e uso do grupo de Polícia Rodoviária
Estadual.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao doador caso não
lhe seja dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.557/2008 , da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Almeida Melo, Presidente, do TRE-MG, comunicando que, na
sessão de julgamentos desse Tribunal realizada em 21/8/2008, propôs
o registro nos anais dessa Casa da abertura da comemoração do
centenário do Sr. Pio Canedo. ( - À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, informando, em
atenção ao convite encaminhado pelo Ofício nº 1.863/2008/SGM, que
indicou o Sr. Lindberg Ribeiro Garcia, para representá-lo em audiência
pública da Comissão de Turismo.(- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Dennis Mendonça Ramos, Presidente da Câmara Municipal
de Ponte Nova, comunicando que, em reunião plenária realizada
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nessa Casa Legislativa, em 25/8/2008, o Vereador Antônio Benedito
de Araújo apresentou indicação solicitando fossem transmitidos à Sra.
Ticiana, advogada, e aos integrantes da Comissão de Direitos
Humanos desta Assembléia Legislativa os agradecimentos pela
atenção e o pronto atendimento dispensado às pessoas do referido
Munícipio que buscam o apoio da Comissão. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Evandro Rocha Mendes, Prefeito Municipal de Pitangui,
manifestando apoio à emenda ao Projeto de Lei nº 637/2007, do
Deputado Fábio Avelar. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Nardyello Rocha de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Ipatinga, encaminhando cópia das indicações que menciona,
apresentadas por Vereadores mirins dessa Casa Legislativa em
29/8/2008. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF,
encaminhando proposições originadas dos três eventos ambientais
que menciona, realizados no Estado, referentes à necessidade de
adoção de políticas públicas voltadas à preservação dos ecossistemas
de veredas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.722 e
2.742/2008, respectivamente das Comissões de Participação Popular
e de Transporte.

Do Sr. Marcelo Arruda Nassif, Diretor de Operações da Codemig,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.593/2008 , do
Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional
da Codevasf, informando a liberação de recursos em nome da
Emater-MG referente ao convênio que menciona. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.548/2008, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Maria Regina Lages Perilli, Promotora de Justiça da
Comarca de Timóteo, prestando informações relativas ao
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Requerimento n° 2.774/2008, da Comissão Direitos Hu manos.
Da Sra. Aline Tristão Bernardes, Diretora de Áreas Protegidas do

IEF, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.546/2008,
da Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Eliana de Souza Moura, Coordenadora da Corregedoria-
Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.826/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. José Roberto Mendes de Oliveira, Presidente do Conselho
Consultivo do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, manifestando a
satisfação desse Conselho pela aprovação, no seminário “Minas de
Minas”, da proposta que eleva o referido Parque à condição de
monumento natural, nos termos do art. 84 do ADCT. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Do Sr. Nelson Machado Fagundes, Chefe de Gabinete do Ministério
dos Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.522/2008, do Deputado Bráulio Braz.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Chefe de Divisão de Convênios da
Coordenação de Logística e Execução do Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do convênio firmado entre esse
Ministério e a Fundação CDL para Desenvolvimento Social da Criança
e do Adolescente, bem como cópia do extrato da publicação no “Diário
Oficial da União” e da ordem bancária. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Valéria Simenov Thomé, Chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.213/2008 , da Comissão
de Agropecuária.

Do Sr. Márcio Gomes Carneiro, Presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros Florestais, agradecendo voto de congratulações,
formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado
Leonardo Moreira, pelos 42 anos de fundação dessa entidade.

Da Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza, Presidente do
Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais,
manifestando-se pela derrubada do veto do Governador do Estado ao
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art. 27 da Proposição de Lei Complementar nº 112, oriunda do Projeto
de Lei Complementar nº 26/2007. (- Anexe-se ao veto à Proposição de
Lei Complementar nº 112.)

Do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, da
Federação Nacional dos Jornalistas e do Comitê Mineiro do Fórum
Nacional pela Democratização da Comunicação, sugerindo seja
realizada audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas e da Câmara dos Deputados para debater a
renovação das concessões de emissoras de rádio e televisão, em
tramitação nessa Câmara. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Júlio Pereira de Toledo, protestando contra as diferenças
salariais entre servidores ativos e inativos, que, a seu ver,
desrespeitam a Constituição Federal. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Da Sra. Maria Helena Souza Bragança e outras e da Sra. Zélia Luiza
Faria Paim e outras, apresentando reivindicações dos servidores
estaduais da classe dos assistentes técnicos da educação básica. (- À
Comissão de Educação.)

Do Sr. Wilton Ribeiro de Sales, Presidente da Associação de
Criminalística do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia de
ofício enviado ao Governador do Estado pelo Presidente da
Associação Brasileira de Criminalística, no qual se manifesta pela
autonomia orçamentária da Polícia Técnico-Científica, e solicitando
seja esse pleito atendido na tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 43/2008. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 43/2008.)

Do Sr. José Militão, encaminhando cópia de carta por ele enviada a
servidores públicos, na qual apresenta certidões negativas que
atestam nada ter sido apurado contra sua pessoa nas investigações
relativas à chamada máfia das ambulâncias. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Jupiaci da Silva Ramalho, Secretário Executivo da
Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas,
acusando o recebimento do Relatório Final da Comissão Especial da
Reforma Tributária e solicitando o envio de novos exemplares desse
documento.
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Do Sr. José Maria da Silva, solicitando seja apresentado projeto de
lei visando possibilitar ao usuário o pagamento de passagens de
ônibus por meio de cheque ou cartão de crédito. (- À Comissão de
Transporte.)

TELEGRAMA
Da Sra. Rosemary de Almeida, Secretária Judiciária do STF,

comunicando que essa Corte declarou a inconstitucionalidade do
inciso II do § 1º e dos §§ 4º a 6º do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

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 2.757/2008
Institui o Dia Estadual da Língua Brasileira de Sinais - Libras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Língua Brasileira de Sinais

- Libras, a ser comemorado anualmente no dia 24 de abril.
Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º desta lei serão

desenvolvidos em todo o Estado, principalmente nas escolas públicas,
seminários, debates, palestras, entre outras atividades que promovam
a divulgação da Língua Brasileira de Sinais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2008.
Walter Tosta
Justificação: A Língua Brasileira de Sinais - Libras - é reconhecida

nacionalmente pela Lei Federal nº 10.436, de 2002, como instrumento
legal de comunicação e expressão gesto-visual de toda a Comunidade
Surda do Brasil. O dia 24 de abril foi sugerido em razão de ter sido
nesta data aprovada a mencionada lei. No passado, os deficientes
auditivos eram considerados incapazes de ser ensinados, e, por isso,
eles não freqüentavam escolas. As pessoas portadoras de deficiência
auditiva, principalmente as que não falavam (oralizadas) eram
excluídas da sociedade e privadas de seus direitos básicos. Hoje,



401

essas pessoas ganharam forças para lutar por seus direitos e
concretizar seus anseios como cidadãos brasileiros. Todas as
implementações, serviram para beneficiar muitos deficientes auditivos
em ampla escala, no uso e na difusão da Libras. Pois, segundo o
censo da Educação, há 62 mil deficientes auditivos matriculados na
educação básica e 600 estudantes no ensino superior. Portanto, a
instituição da data contribuirá para divulgar a Língua Brasileira de
Sinais e lançar discussão sobre os pontos significativos a respeito da
situação dos deficientes auditivos perante a sociedade, visando a
mudança de paradigmas e garantindo, assim, a inclusão do deficiente
auditivo e a defesa dos seus direitos. Diante do exposto, solicito o
apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.758/2008
Disciplina a inclusão dos dados referenciais e cadastrais das

empresas operadoras de internet nos meios que menciona e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas operadoras de internet que atuam no

Estado obrigadas a incluir, de forma destacada, nas correspondências
enviadas aos consumidores e nas suas páginas 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. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Temos observado, atualmente, o crescimento do

número de reclamações nas associações e demais órgãos de defesa



402

do consumidor, bem como das ações judiciais, contestando
determinados procedimentos das operadoras de internet, que
dificultam o contato dos clientes com as suas centrais de atendimento.

Muitas vezes, com o intuito de requerer algum tipo de serviço, como
o próprio desligamento da conta, ou até mesmo a negociação de seus
débitos, os consumidores enfrentam grande dificuldade para se
comunicarem com as operadoras que, na maioria das vezes, somente
atendem através do malfadado sistema de telemarketing e não
informam seus dados referenciais principais, impossibilitando o maior
acesso do cliente.

Dessa forma, o consumidor insatisfeito, ao tentar acionar os órgãos
de defesa do consumidor ou da Justiça, enfrenta outro problema, pois
não dispõe dos dados cadastrais básicos das operadoras de internet,
como CNPJ, endereço completo da sede, etc., o que impede a
notificação ou citação da empresa, já que é exigida a sua entrega com
A.R. e em seu endereço físico.

Assim, o cliente fica inerte, tendo que arcar, na maioria das vezes,
com todos os custos gerados pelos serviços fornecidos sem o seu
consentimento.

Agora, possibilitando ao consumidor a ciência dos dados
referenciais e cadastrais das empresas operadoras de internet, o
consumidor terá a certeza de que poderá acionar a operadora sempre
que constatar que está sendo prejudicado pela negativa de
atendimento ou negociação.

Ademais, a iniciativa atende os preceitos constitucionais federais, no
que dispõe o art. 24, incisos V e VIII, da Carta Magna, e estaduais,
estando de acordo com o arts. 9º e 10, inciso XV, alíneas “e” e “h” da
Constituição do Estado.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.759/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Morro do Cruzeiro, com sede no
Município de Lagoa Santa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Morro do Cruzeiro, entidade beneficente, cultural, de assistência social
e de promoção humana, tem como finalidade coordenar as obras e os
movimentos sociais dos habitantes daquela localidade, com o
propósito de identificar os problemas sociais, econômicos e
educacionais, bem como promover as ações necessárias a sua
solução.

Na consecução de seu objetivo, procura conscientizar a comunidade
sobre suas potencialidades e sobre a necessidade da união de
esforços e mobilização de recursos para viabilizar a melhoria de vida
de todos; identifica os problemas existentes e coordena o debate
sobre suas soluções, tendo como base a experiência e os anseios
comuns; elabora planos de melhoramentos e avalia seus resultados.

Pela importância de suas atividades para a comunidade lagoa-
santense, 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 Regimetno Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.760/2008
Declara de utilidade pública o Centro Social Mali Martin - CSMM -,

com sede no Município de Itamarandiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Mali

Martin - CSMM -, com sede no Município de Itamarandiba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2008.
Délio Malheiros
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Justificação: O Centro Social Mali Martin - CSMM -, com sede no
Município de Itamarandiba, foi constituído em 18/11/2006, com intuito
de desenvolver programas e projetos sociais, em diversas áreas de
atuação como a educação profissionalizante, o fomento à inclusão
digital, o esporte, o lazer e a cultura.

Entidade de caráter privado, beneficente e sem fins lucrativos, a
CSMM tem personalidade jurídica, preenche todas as exigências da
Lei nº 12.972, de 1998, para declaração de utilidade pública, quais
sejam está em regular funcionamento há mais de um ano, sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remunerada pelo
exercício de suas funções.

Assim, considerando que a associação desenvolve uma gestão
administrativa e patrimonial em prol do interesse público e não
apresenta nenhum óbice legal para a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos colegas para aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.883/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o nadador Daniel Dias
pela brilhante participação nos Jogos Paraolímpicos de Pequim. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.884/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cemig pela inclusão dessa
companhia, pela 9ª vez consecutiva, no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade Global - DJSI World - Edição 2008-2009.

Nº 2.885/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Aracruz Celulose S.A. pela
inclusão dessa empresa, pela 4ª vez consecutiva, no Índice Dow
Jones de Sustentabilidade Global - DJSI World - Edição 2008-2009. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.886/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de
Odontologia - Minas Gerais - Regional Governador Valadares pelos 55
anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 2.887/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Ipsemg pelos 96 anos de sua
fundação. (- À Comissão de Administração Pública.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Educação e dos Deputados Tiago Ulisses
e Fábio Avelar.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bráulio Braz.
O Deputado Bráulio Braz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, membros da imprensa presentes, telespectadores da TV
Assembléia, ouvintes da Rádio Assembléia, funcionários da Casa,
visitantes das galerias, boa-tarde a todos.

Ocupo a tribuna desta Casa para parabenizar o povo muriaeense
pelo seu dia, comemorado em 6 de setembro. Muriaé é a minha terra
natal. Cidade de filhos que se inspiram nas belezas de suas
montanhas, na riqueza do teu solo e na alegria da tua gente. Nada
mais gratificante do que saudar os muriaeenses, pois são pessoas
que contribuem para fazer uma cidade cada vez melhor, que lutam
unidos para a concretização de ideais comuns. Para mim, o dia do
muriaeense é também o dia de gente que supera as dificuldades e é o
principal motivo de nossos trabalhos e ações aqui, nesta Casa.

Muriaé significa, na língua indígena, “ter sabor de cana doce”. É um
Município abençoado, de um povo que acredita em um futuro melhor e
vence os obstáculos da vida. Situada na Zona da Mata mineira, tem
uma população estimada em 100 mil habitantes. Muriaé possui sete
distritos. São eles: Belisário, Boa Família, Bom Jesus da Cachoeira,
Itamuri, Pirapanema, Vermelho e Macuco. Em uma das mais antigas
menções ao Vale do Muriaé, datada de 1785, Couto Reis descreveu a
região, realçando-lhe as condições “horrorosas e pestíferas de suas
entranhas”, cuja colonização só foi possível graças à coragem dos
primeiros desbravadores que, “fazendo fogos, descortinando matas e
purificando ares, tornaram os sertões menos rigorosos”. Em 1817,
Constantino José Pinto, com outros 40 homens, comercializando
ervas e produtos medicinais, desceu pelo Rio Pomba e atingiu o Rio
Muriaé, onde aportou construindo seu abarracamento junto a uma
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cachoeira, local que hoje é conhecido como Largo do Rosário. Ali foi
fundado o aldeamento dos índios, com demarcação das terras
destinadas ao plantio. Em 1819, o francês Guido Tomás Marlière
chega à cidade e ergue a Capela do Rosário. Feito isso, começaram a
aportar extratores de madeiras de lei e principalmente de plantas
medicinais em busca de raízes. Era, então, o início da atividade
econômica do futuro Município. O povoado cresceu rapidamente, a
princípio, com uma só rua ao longo do rio, dando origem ao Porto, à
Barra e à Armação, em razão do rio que a margeava, local onde hoje
existem os bairros com os mesmos nomes dados na época. Em
7/4/1841, foi criado o Distrito com o nome de São Paulo do Muriaé,
pertencente a São João Batista do Presídio, atual Município de
Visconde do Rio Branco, e subordinado eclesiasticamente a Santa
Rita do Glória, atual Município de Miradouro. Em 16/5/1855, com o
nome de São Paulo do Muriaé, o Distrito foi elevado à categoria de
vila, desmembrando-se de São João Batista do Presídio. A Vila de
São Paulo do Muriaé passaria a ser cidade 10 anos depois, em
25/11/1865. A denominação Muriaé veio em 7/9/1923. A monocultura
cafeeira foi a primeira atividade responsável pelo desenvolvimento
econômico do Município. O progresso da nova localidade foi
constante, principalmente a partir de 1886, data da inauguração da
Estação da Estrada de Ferro Leopoldina, que ligaria Muriaé à Capital
da República, que na época era o Rio de Janeiro. Outro momento de
grande progresso do Município ocorreu principalmente após a
abertura da estrada Rio-Bahia, inaugurada por Getúlio Vargas em
visita à cidade em 1939. O grande fluxo de veículos trazido pela nova
rodovia inseriu Muriaé entre as cidades de maior desenvolvimento da
região. A monocultura cafeeira passou então a ceder espaço para
outras atividades econômicas. Na década de 60, o setor automotivo
começou a atingir grande expressão, graças ao asfaltamento da
rodovia Rio-Bahia. Desde então o Município passou a ser referência
no ramo. Hoje Muriaé ocupa posição privilegiada na Zona da Mata e
possui um grande potencial econômico. Berço de um povo íntegro,
trabalhador, que nunca esmorece diante das dificuldades. Com garra
e determinação, esses cidadãos levam esse Município ao crescimento
no comércio, na indústria, na agricultura, no artesanato, no setor têxtil,
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entre diversos outros segmentos.
Eu não poderia deixar de mencionar que a cidade também sempre

foi destaque em relação à política. Muriaé é terra de importantes
cidadãos que já atuaram - e muitos ainda atuam - de maneira
participativa no cenário político municipal, estadual e nacional. O
nosso Vice-Presidente da República, por exemplo, o ilustre José
Alencar Gomes da Silva, é um muriaeense. Político e empresário de
sucesso, foi Presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - e Vice-Presidente da Confederação Nacional
da Indústria. José Alencar também já representou o Estado de Minas
Gerais, como Senador. Outro muriaeense de destaque, que atingiu
amplitude significativa em sua carreira, foi o saudoso Pio Canêdo.
Exercia a profissão de advogado e, como político, foi Vereador e
Prefeito de Muriaé. Ocupou cargos importantes na administração
estadual, inclusive no período do governo de Juscelino Kubitschek.
Pio Canêdo transpôs o seu amor pela política para o seu sobrinho
Christiano Canêdo. O meu companheiro de partido formou-se em
Medicina, foi Secretário Municipal de Saúde e Prefeito de Muriaé e
Secretário Adjunto de Estado de Saúde. Christiano Canêdo foi
Deputado Estadual na 14ª Legislatura e hoje atua como Diretor da
Fhemig.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Bráulio Braz. Estou aqui atentamente ouvindo V. Exa. falar da sua
terra natal. Como é bom falar da terra natal! V. Exa. conta a história do
desenvolvimento, falando dos verdadeiros historiadores e baluartes do
desenvolvimento da sua querida Muriaé, terra onde V. Exa. nasceu,
que lhe deu seus filhos, sua família, e essa projeção extraordinária. V.
Exa. é um dos mais respeitados empresários do Brasil. Quero
associar-me a V. Exa, meu querido Deputado Bráulio Braz. Tenho
com sua pessoa uma convivência muito fraterna e amiga. Hoje V. Exa.
ocupa a tribuna para falar desta terra que hoje engrandece o Estado
de Minas Gerais. Se engrandece pelos seus historiadores, pelos
construtores da sua história, não podemos deixar seu discurso em
silêncio. Temos de dizer que V. Exa. e seu querido progenitor, o
Prefeito José Braz, fazem parte maior da história de sua querida
Muriaé. Quero associar-me a V. Exa. Como é bom e como faz bem
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para o sentimento e para a alma daquele que vem aqui falar da sua
terra, das suas raízes, da sua família. E hoje, ao ocupar esta tribuna,
quero ainda me associar a V. Exa. como grande irmão para
parabenizar Muriaé nessa arrancada do desenvolvimento. Muriaé tem
um Deputado que dignifica o seu povo, ao lado de V. Exa., o ex-
Deputado Christiano Canêdo, de tantas tradições, e ainda o exemplo
maior, o grande Prefeito, o grande empresário José Braz.

Parabéns a V. Exa., parabéns Muriaé, nesse momento tão festivo
em que comemora mais um aniversário de sua emancipação. Tenho
certeza, Deputado Bráulio Braz, de que V. Exa., como toda a sua
família, também faz parte da história maior da sua querida terra natal.
Parabéns!

O Deputado Bráulio Braz - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
pelo aparte e pelas generosas palavras dirigidas à minha cidade, à
minha família e a meus concidadãos muriaeenses. Muriaé é berço de
Delfim Ribeiro. Advogado e político, foi suplente de Deputado
Estadual na 8ª Legislatura - 1975-1979 -, com exercício desde o início
do período. Elegeu-se parlamentar efetivo da 9ª à 10ª Legislatura -
1979-1987. Em 1986, foi eleito Deputado Estadual Constituinte e para
a 11ª Legislatura - 1987-1991. Trabalhou como Secretário de Cultura
no governo Hélio Garcia. Mais um muriaeense que merece ser
lembrado é o estimado Telêmaco Pompei. Ingressou na política como
Vereador da Câmara de Muriaé em 1946. De 1950 a 1954, foi Vice-
Prefeito Municipal e, em 1971, tornou-se novamente Vereador e
Presidente da Câmara. Deputado Estadual eleito na 8ª Legislatura -
1975-1979 -, integrou a Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Foi eleito também Deputado Federal para a 9ª Legislatura, período em
que fez parte da Comissão de Segurança Nacional. Esse é o meu
amigo, já finado, Telêmaco Pompei.

Assim, como esses grandes homens públicos que acabei de citar,
que vêm deixando contribuições relevantes para a nossa gente,
procuro, em minha atuação política, exercer um mandato voltado para
benefícios desse povo merecedor. É por isso que hoje, além de
parabenizar os cidadãos da minha estimada cidade, o meu desejo é
também agradecer a votação expressiva que obtive em Muriaé. Isso
demonstra que a população confiou e confia em meu trabalho. Esse
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fato me faz levantar de manhã ainda com mais ímpeto e vontade de
trabalhar pelos anseios dessa cidade. Ao comemorar essa importante
data, quero louvar e enaltecer o povo muriaeense, cuja esperança se
encontra na certeza de um Município destinado a progredir sempre
para o conforto e o bem-estar de seus moradores, para o
desenvolvimento e para a grandeza do Estado de Minas Gerais.
Parabéns, muriaeenses! A todos que construíram e continuam a
construir, a cada dia, a história, a identidade do nosso Município,
transformando Muriaé numa cidade única, inesquecível e
encantadora.

Encerro aqui o meu discurso afirmando que tenho muito orgulho de
fazer parte dessa distinta população, que sempre nos prestigiou. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, colega e amigo

Deputado Doutor Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados presentes
no Plenário, imprensa, povo de Minas Gerais, gostaria de abordar dois
assuntos nesta tarde. O primeiro deles refere-se ao manifesto que
tivemos o prazer de receber hoje, no nosso gabinete - acredito que
tenha chegado a todos os gabinetes dos parlamentares de Minas -, do
Sind-Saúde, principalmente das pessoas ligadas a nossa Unimontes,
que está com um movimento legítimo de recomposição salarial dos
funcionários e dos professores. Parece que os diálogos estavam
ocorrendo e, de uma hora para outra, houve uma cessação dessa
conversa, que deveria persistir, acontecer entre os corpos docente e
discente da Unimontes com o governo do Estado. O manifesto solicita
o apoio desta Casa - já tem o meu, total e irrestrito - para, junto à
Secretaria de Planejamento e ao Governador de todos os mineiros,
Aécio Neves, promover a reabertura desse diálogo e para que possam
avançar as negociações entre os funcionários da Unimontes e o
governo do Estado. Fica aqui o nosso apelo. Enviaremos um ofício,
assinado pela maioria dos Deputados presentes nesta Casa,
principalmente da bancada do Norte de Minas, ao Governador Aécio
Neves, solicitando a reabertura desse diálogo.

Entendo que a Unimontes, por si só, já provou a sua importância no
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cenário mineiro. Tenho dito que a história do Norte de Minas - de uma
maneira muito especial a de Montes Claros - pode ser dividida em
duas etapas: antes da criação da Unimontes pelo governo do Estado
e depois.

Milhares de alunos foram formados por essa Universidade. A
melhora do nível intelectual de seus alunos foi sempre significativa, o
que tornou possível oferecer profissionais, como médicos, para todo o
Norte de Minas e para o Brasil. A Unimontes é responsável pela
formação de advogados, odontólogos, economistas, administradores
de empresa, médicos, etc. Vários profissionais habilitados e
capacitados por essa Universidade hoje ocupam cargos importantes.
Aqui mesmo, nesta Casa, podemos encontrar vários companheiros
egressos da Unimontes, a começar pelo nosso Presidente, Deputado
Doutor Viana, formado em Medicina. O Deputado Ruy Muniz, eu - que
me formei em Medicina em 1979 - e outros companheiros somos
todos egressos da Unimontes.

Essa faculdade já está consolidada, já está implantada, e achamos
natural esses movimentos. Claro que as pessoas devem procurar
melhorar suas vidas e seus salários. Foi apresentada uma proposta
ao governo do Estado, por parte da Unimontes, a qual, com certeza,
será analisada pelo governo. Acredito que, em breve, será encontrada
uma solução para o impasse criado na Unimontes. Deixo aqui meu
apelo e a solicitação desta Casa para que o governo reabra o diálogo
com a Universidade, de modo a ser possível dar um fim a esse
movimento. Afinal a greve não é interessante nem para a região, nem
para a Unimontes, nem para os alunos.

Daqui a pouco, concederei aparte ao Deputado Ruy Muniz. Antes,
todavia, gostaria de tratar de um assunto que, com certeza, também
será do interesse de V. Exa. Caso fale agora, terei de conceder novo
aparte a V. Exa. posteriormente. Refiro-me às ações do governo do
Estado que ocorreram ontem, no Palácio da Liberdade, quando o
Governador anunciou um pacote de obras no valor de
R$280.000.000,00. Esses recursos, que não estavam previstos no
Orçamento, são fruto da eficiência administrativa do Governador Aécio
Neves, graças a um excesso de arrecadação.

Esse excesso de arrecadação está permitindo algumas obras no
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Estado. Três membros da Comissão de Saúde estão aqui presentes:
este parlamentar e os Deputados Ruy Muniz e Doutor Rinaldo.
Conseguimos sensibilizar o governo a fazer um aporte de
R$250.000.000,00 ao orçamento da saúde - que já está sendo
executado - ainda neste ano. Na área da educação, foram feitas
reformas em escolas e construídas 100 quadras poliesportivas
cobertas, conforme anunciado ontem. Essas obras são todas muito
importantes.

De maneira especial, nossa região viveu ontem momentos de
euforia quando o Governador Aécio Neves anunciou a continuidade
da estrada da produção, não só ligando Montes Claros ao Distrito de
São Pedro da Garça mas também estendendo-a até a cidade de São
João da Ponte. Essa estrada, muito importante para a nossa região,
atravessará o coração, o miolo da produtividade norte-mineira: a Bacia
do Rio Verde Grande. Os 51km dessa estrada serão fundamentais
para o desenvolvimento dessa região. Posteriormente conversaremos
com o Governador para que se estenda o braço direito até Capitão
Enéias, fechando toda a região.

Foi anunciada também a Transfranciscana, Deputado Ruy Muniz,
estrada tão sonhada por tantas pessoas e por tantos idealistas da
região, que irá de Ponto Chique - trecho que já faz parte do Proacesso
- até São Francisco, e que continuará até São Romão. Toda a
margem direita do São Francisco terá a tão sonhada e tão importante
estrada Transfranciscana, que cortará uma região extremamente
produtiva e rica.

Foi anunciada também a estrada de Riacho dos Machados a
Porteirinha. Vinte e nove quilômetros ligarão a BR-251 - que abrange
Francisco Sá e Grão-Mogol - à Rio-Bahia, na região de Janaúba e
Porteirinha.

Há ainda uma outra estrada que considero fundamental: a estrada
do alto do Rio Pardo, que liga Rio Pardo de Minas à região de Mato
Verde, de Santo Antônio do Retiro e de Montezuma.

Essa estrada possui um aspecto muito importante. Dentro de dois
anos, para essa região, o governo anunciou que irá destinar recursos
que podem chegar a R$2.500.000.000,00, a fim de se fazer a
prospecção, ou seja, iniciar a exploração de todo o minério de ferro de
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Porteirinha, Rio Pardo de Minas e Salinas. É uma região tão rica
quanto o Quadrilátero Ferrífero, na região central. Essa estrada vai
dar o “start”, ou seja, a partir dela poderemos dispor de investimentos
da iniciativa privada numa das regiões mais ricas de Minas Gerais,
mas que precisava das ações do governo do Estado.

Com muito prazer, concedo aparte ao colega Deputado Ruy Muniz,
que tem feito um trabalho muito grande, coordenando a bancada do
Norte. A partir dos pensamentos, das ações e do trabalho parlamentar
do colega Ruy Muniz, temos obtido êxito junto ao Governador Aécio
Neves, no que tange à concretização das obras que estão sendo
realizadas no Norte de Minas.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte)* - Obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Parabenizo-o por tratar de temas tão relevantes no Plenário
desta Casa. É bom que o Governador Aécio Neves, por meio do Vice-
Governador Anastasia, estabeleça um diálogo, o mais rápido possível,
com os professores e funcionários da Unimontes, a fim de evitar essa
greve. Como sabemos, a Unimontes é uma jóia de Minas Gerais, uma
das melhores universidades do País. O curso de Medicina da
Unimontes foi considerado, conforme resultados do Enade, o de
melhor qualidade do Estado, repetindo a colocação obtida
anteriormente, ou seja, obteve o 1º lugar geral em Minas Gerais. O 2º
lugar ficou com o curso de Medicina da Funorte, uma das escolas que
integra a rede Soebras. Esse diálogo é, pois, necessário. Vamos
entrar em contato com os Deputados da bancada do Norte, que
deverão tranqüilizar o Reitor e todos os servidores da Unimontes.
Então faremos isso para que o governo estabeleça esse diálogo e
interrompa imediatamente o movimento, atendendo às reivindicações
e implantando logo o plano de carreira, tão sonhado pelos servidores
da referida instituição. V. Exa. tem razão, Deputado Carlos Pimenta, o
Governador Aécio Neves é um dos melhores administradores que
Minas Gerais já teve. Na verdade, ele é um exemplo para o Brasil. O
Governador estabelece metas, trabalha com orçamentos e resultados,
premia quem faz, quem mostra desempenho. Portanto é um
Governador eficiente, está conseguindo êxito em sua gestão. Por isso
está oferecendo recursos extra-orçamentários da ordem de
R$280.000.000,00, o que prova a eficiência de sua máquina
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administrativa. O Governador Aécio Neves está de parabéns.
Sentimos orgulho de fazer parte de sua bancada nesta Casa,
especialmente agora com esses investimentos no Norte de Minas.
Nas próximas eleições, essa região tem de perceber isso e escolher
pessoas preparadas, capazes de acompanhar essa locomotiva, que é
o Governador Aécio Neves. Precisamos de gestores municipais tão
bons quanto ele, para aproveitarmos o bom momento que Minas
Gerais está vivendo. Parabéns, Governador! Parabéns Deputado
Carlos Pimenta! Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço-lhe a participação,
Deputado Ruy Muniz. Tenho certeza de que obteria o seu apoio, a fim
de irmos à Secretaria de Planejamento, ao Governador Aécio Neves,
solicitar a abertura do diálogo com os funcionários da Unimontes.

Sr. Presidente, para terminar, depois de abordar dois temas
importantes, sinto-me triste por ter de relatar um fato que presenciei,
no final da semana passada, na cidade de Manga. É a última fronteira
do rio São Francisco, ou seja, é a última cidade de Minas Gerais que
fica na bacia do referido rio. Fui convidado, compareci e constatei que
o Governador e o Secretário Marcus Pestana lançaram o Programa de
Transporte Sanitário. De acordo com esse programa, são distribuídos
microônibus novos, zero quilômetro, para uma microrregião, de modo
que cada Município possua o seu microônibus para transportar
pacientes que farão consultas especializadas. Os oito microônibus da
microrregião estão presos dentro de um almoxarifado da Prefeitura de
Manga. Eles serviram para um desfile político que foi realizado com
esses instrumentos tão importantes para o Município. Desfilaram na
rua, como se esses ônibus tivessem sido adquiridos pela Prefeitura
para mostrar trabalho político. No passado essa cidade foi referência,
com uma cobertura de 100% do Programa de Saúde da Família -
PSF. Tinha um hospital construído com recursos do Estado, com
equipamentos e que hoje está causando dó à saúde pública do
Município de Manga. Fizemos a denúncia ao Secretário de Saúde e
ao Ministério Público para mostrar a irresponsabilidade desses
administradores, que querem e pensam apenas na politicagem barata,
e não pensam em desenvolver um trabalho regional. Infelizmente,
esses ônibus pertencem aos Municípios vizinhos de Itacarambi, São
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João das Missões, Bonito de Minas e Cônego Marinho, mas estão-se
deteriorando no almoxarifado de Manga, esperando a boa-vontade
para a implantação desse serviço. A denúncia foi feita. Nossa missão
aqui é aplaudir quando há acertos. E aplaudimos quando ocorrem os
acertos, mas temos de denunciar atos dessa natureza, de total
irresponsabilidade e desrespeito para com os governos do Estado, do
Município, para com o povo mineiro e para com os habitantes de
Manga. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - Boa-tarde a todos e a todas. Antes,

gostaria de falar da minha alegria e da minha felicidade porque o
Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia - UFU -
se reuniu, há cerca de 10 dias, e aprovou a criação de 17 novos
cursos para essa Universidade. Há uma projeção - e é uma grande
alegria dos estudantes - de 1.350 vagas por ano, até 2010. A UFU tem
hoje em torno de 14 mil estudantes e, daqui a alguns anos, ficará com
cerca de 20 mil.

Ficamos muito felizes porque isso é fruto de uma antiga luta nossa.
Tivemos muito empenho na criação do curso de Jornalismo na UFU.
Foi uma grande vitória, uma grande conquista. Não se compreendia
por que não tínhamos esse curso. Tínhamos a rádio universitária, a
TV universitária, uma gráfica, toda uma estrutura, em uma cidade com
mais de 600 mil habitantes, mas até hoje não tínhamos o curso de
Jornalismo.

Há mais de 10 anos nos empenhávamos pela criação desse curso
na UFU. Nossa luta vem desde a época do movimento estudantil,
como Vereador e como Deputado. Até que enfim conseguimos a
implementação do curso de Jornalismo na escola. A persistência
realmente vale a pena. Temos de acreditar e nos empenhar, mesmo.
Foram centenas e centenas de reuniões, de abaixo-assinados e de
mobilizações, para o conselho universitário sensibilizar-se e aprovar a
criação do citado curso. O aumento do número de vagas também foi
muito expressivo, com 1.350 vagas a mais por ano. É um número
significativo, principalmente pelo aumento de vagas nos cursos
noturnos. Antes do governo Lula, nos últimos 20 anos, o número de
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vagas que foram criadas no País foi insignificante. Na prática, também
não se construíram universidades. No governo Lula há uma grande
expansão universitária não só da rede federal, das universidades
federais, como também dos Cefets, as escolas técnicas, onde os
jovem têm oportunidade de fazer um curso técnico para a entrada no
mercado de trabalho.

Outro ponto muito positivo também foi a abertura de vagas, inclusive
de bolsas integrais, para alunos estudarem nas universidades
particulares. Somente em Uberlândia, o ProUni oferece 1.678 vagas.
Pessoas que jamais tinham perspectiva de fazer um curso superior
hoje podem fazer Direito, Administração, e inserir-se na sociedade.
Vemos o valor que o governo Lula está dando à educação, e com
muita razão. Costumo parafrasear Paulo Freire, que dizia: “Se a
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a
sociedade muda”. É muito importante, pois, que haja investimento
nessa área. Preocupamo-nos com a qualidade do ensino nas escolas
estaduais e municipais - em Uberlândia, essa qualidade está abaixo
da média nacional e dos índices apresentados pelas escolas
estaduais. Isso é muito ruim, os dados são oficiais. Precisamos
melhorar a qualidade da educação.

Outra grande preocupação nossa é com o período de paralisação.
Esperamos que o Governador se sensibilize e valorize o servidor, que
os professores voltem para as salas de aula e ninguém fique
prejudicado: professores, pais e alunos. De fato, o salário do servidor
é muito baixo. Mas o Orçamento do Estado cresceu muito, mais que
dobrou de 2000 para cá: antes, era de R$17.000.000.000,00 e, hoje,
está próximo a R$40.000.000.000,00. Infelizmente o salário dos
servidores não seguiu essa mesma proporção e nem sequer
acompanhou os índices da inflação. A situação do conjunto dos
servidores do nosso Estado é muito séria e difícil. Esperamos que o
governo se sente à mesa com os servidores e negocie, para que a
greve chegue ao final e os alunos não fiquem prejudicados. A
valorização dos servidores é fundamental.

Gostaria de dizer ainda que estou apresentando requerimento para
que o serviço de atendimento médico de urgência seja instalado no
Triângulo Mineiro, de forma específica em Uberlândia. O Samu já
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existe em Uberaba. Se observarmos o volume de pessoas que têm
necessidade de atendimento diariamente, veremos que essa é uma
questão de necessidade, de urgência. Enviaremos requerimento ao
Ministério da Saúde, ao governo federal, para fazer parcerias e
instalar esse serviço na cidade. Esperamos ter respaldo. O Deputado
Federal Elismar Prado está fazendo esse mesmo empenho em
Brasília, e já marcou reuniões para garantir a instalação do Samu em
Uberlândia.

É com imensa alegria que falamos do sentimento das pessoas em
relação à redução da tarifa de energia elétrica da Cemig, quando
percorremos cidades como Belo Horizonte, Contagem, Betim, e
principalmente Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Realmente essa foi
uma grande vitória, uma grande conquista. A redução foi de 17%. Isso
jamais tinha acontecido na historia do nosso Estado - foi a primeira
vez em 56 anos. Realizamos a maior audiência pública da história de
todas as concessionárias e colhemos mais de 500 mil assinaturas em
todas as regiões do Estado. Muitos voluntários, além de entidades,
movimentos sociais e igrejas participaram da campanha. Enfim, houve
grande clamor da população. Foi encaminhado um grande número de
propostas para a Aneel por via de fax ou cartas - mais de 600. Isso
também jamais havia acontecido. Ficamos muito felizes por tudo isso
e agradecemos o carinho, o respeito e o reconhecimento das pessoas
em relação à campanha, que coordenamos com muito orgulho.
Enfrentamos muitos obstáculos, mas não deixamos de fazer
mobilização, não baixamos a cabeça em momento algum. Sofremos
todo tipo de perseguição. Sabíamos que a nossa luta era pesada
porque estávamos enfrentando uma empresa que mexe com o
interesse das pessoas, em milhões e bilhões. Seus acionistas ganham
dividendos milionários. Tivemos a coragem de levar essa campanha
para todo o Estado de Minas Gerais, uma campanha realmente
vitoriosa, o que prova que existe, sim, a possibilidade de
conseguirmos as coisas neste país, dependendo da nossa união,
mobilização e organização.

Todos os Deputados se lembram muito bem de que conseguimos a
redução da taxa de incêndio, isto é, conseguimos impedir a cobrança
da taxa de incêndio para as residências. Muitos Deputados, inclusive
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do meu próprio Partido, falavam que isso era impossível. Foi mais de
um ano persistindo nessa luta. Chegávamos cedo aqui e saíamos de
madrugada. Foram muitos debates e audiências públicas ocorridos
nas comissões, além das ações impetradas na Justiça. Não paramos
por aí, fomos para a rua colher abaixo-assinados e conversar com as
pessoas e com as associações comerciais; muitas delas ingressaram
com ação na Justiça. Também levamos o problema para a Fiemg,
mobilizamos o setor empresarial e conseguimos uma grande vitória,
que foi acabar com a taxa de incêndio para as residências. A taxa de
incêndio do comércio e da indústria continua “sub judice”, visto que
existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma Adin, proposta
para questionar a inconstitucionalidade em relação a essa cobrança.
Naquele momento, o setor empresarial entrou na campanha. Setor
esse que já estava tão sofrido. Todos sabem que, para gerar emprego
e renda, é preciso fomentar o setor produtivo, e, muitas vezes,
empresas são obrigadas a sair de Minas Gerais e ir para outros
Estados, por receberem benefícios.

É por isso que digo que temos de acabar com essa guerra fiscal por
meio da aprovação, no Congresso Nacional, da reforma tributária. É
urgente a aprovação da reforma tributária para fazer justiça, fomentar
a indústria e gerar mais empregos e renda. A carga tributária no nosso
país é muito pesada, sobretudo a do Estado de Minas Gerais, que é
mais pesada ainda. Um claro exemplo disso está na energia elétrica,
cuja cobrança de ICMS chega a 40%. O ICMS cobrado na conta de
energia, em Minas Gerais, é o mais caro do Brasil. Da mesma forma é
o ICMS cobrado sobre o álcool, que é de 25% em Minas Gerais,
enquanto, em São Paulo, é de 12%, e, em Goiás, de 15%. As nossas
empresas não agüentam, por isso são obrigadas a sair de Minas
Gerias para outros Estados. É preciso acabar com essa guerra fiscal
para incentivar as empresas a gerarem emprego e renda. Para isso é
muito importante a reforma tributária, para desonerar o setor
produtivo. Prova disso é o crescente Orçamento do Estado, de forma
significativa, de 2003 para cá, chegando a mais de
R$40.000.000.000,00. O Orçamento do nosso Estado mais que
dobrou. Só de ICMS, a arrecadação do Estado deve ficar em torno de
R$20.000.000.000,00.
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O Presidente da Comissão de Assuntos Municipais fez um
questionamento com base no fato de o ICMS ser arrecadado no
Município. O cidadão mora, vive e paga seus impostos no Município.
Sempre digo que “uma cidade parece pequena se comparada com um
país, mas é na minha e na sua cidade que se começa a ser feliz”.
Aliás, esse é um trecho da canção do Mário Lago. É muito injusta a
distribuição do bolo tributário, já que uma grande fatia fica com o
governo federal e outra grande fatia com o governo do Estado. Em
relação ao ICMS, isso é mais gritante ainda, porque, dos 100% do
ICMS, 75% ficam para o Estado e 25% vão ser distribuídos entre os
853 Municípios, o que é muito injusto. Existe um bolo grandão que fica
só para o Estado. Apenas uma fatia bem pequenininha será
distribuída entre os 853 Municípios. É muito injusta essa lógica,
porque esse imposto é arrecadado nos 853 Municípios e concentrado
nas mãos do governo do Estado, em 75%. Apenas uma pequena fatia
é distribuída entre os 853 Municípios, que, muitas vezes, são
obrigados a assumir atribuições de outras esferas do poder, tanto do
Estado quanto da União. Prova disso está na segurança pública. Sem
as intervenções dos Municípios, praticamente as forças de segurança
parariam nesses Municípios. As viaturas ficariam sem gasolina e sem
condições de serem reformadas. Não haveria estrutura para a polícia
funcionar, porque, muitas vezes, falta até papel higiênico. São os
Municípios que têm arcado com tudo isso.

E, pela determinação constitucional, a responsabilidade está na
esfera estadual. É lógico que o Município tem sua parcela, pois
segurança pública é responsabilidade de todos e dever do Estado.
Isso ocorre em outras áreas também, em que o Município tem de
ceder funcionários para a Justiça Eleitoral, para as escolas, para os
postos de saúde. Portanto, a situação dos Municípios é muito difícil.
Melhorou muito com o governo Lula, mas temos de avançar e rever o
pacto federativo. Defendemos mais autonomia e fiscalização dos
Municípios para que as contas sejam acompanhadas pela sociedade
e a corrupção diminua, acabando com esse mal que assola nosso
país. É muito importante dar autonomia e garantir a fiscalização dos
recursos públicos.

Para concluir, gostaria de tratar de outro assunto, sobre o qual
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apresentei requerimento, que diz respeito à reativação da confecção
das Carteiras de Identidade no Triângulo Mineiro e em Uberlândia.
Infelizmente, o serviço foi desativado pelo governo do Estado e está
causando um transtorno enorme. Antes, a carteira de motorista era
entregue em cinco dias e agora demora até 70 dias. Não há
justificativa para isso, precisamos avançar, e não andar para trás.
Essa foi uma medida impopular, a população está revoltada. Até os
deficientes físicos, que deveriam ter sua carteira confeccionada no
Triângulo Mineiro, são obrigados a vir a Belo Horizonte com
acompanhante, às vezes sem recursos financeiros e tendo que pagar
estada em hotel. A burocracia cria dificuldades, e precisamos
descentralizar para facilitar a vida das pessoas. Mais uma vez, faço
esse apelo ao governo: que faça retornar a confecção das carteiras de
motorista na cidade de Uberlândia para a população, principalmente
para os deficientes físicos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas

Deputados, público que nos acompanha nas galerias, telespectadores
da TV Assembléia. Faço uma saudação especial a todos os
moradores de Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana, que sempre
acompanham a TV Assembléia, que dependem da MG-443, que liga a
BR-040 a Ouro Branco. Quem vem do Rio de Janeiro e de Juiz de
Fora, indo para Ouro Preto e Mariana, em vez de vir quase a Belo
Horizonte, têm como grande atalho a Estrada Real. Passa-se pela
MG-443, chega-se a Ouro Branco, pegando-se a Estrada Real, não é
necessário ir a Conselheiro Lafaiete nem ao alto de Itabirito, perto de
Belo Horizonte.

Fizemos audiência nesta Casa para discutir a expansão da Gerdau
Açominas em 2005. Lembro-me que a Presidência da Comissão
alternou entre os Deputados Edson Rezende e Sebastião Helvécio,
que ponderou a respeito da questão social e ambiental, sugerindo que
prestações de contas e dos impactos deveriam feitas novamente a
esta Casa. Isso porque, no momento em que realizamos a audiência
pública, eram licenças para expansão, e estávamos vinculando
também a uma série de fatores, como a contratação prioritária de
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trabalhadores e trabalhadoras daqueles Municípios; a exigência que
as empreiteiras, as terceiras, tivessem um plano de saúde específico
para os trabalhadores, uma vez que seus atendimentos não estavam
previstos no SUS, o que poderia trazer transtornos. Dois outros pontos
importantes eram o comprometimento com a formação, com a
integração dos Sines Congonhas, Lafaiete, Ouro Branco, Jeceaba,
São Brás, de maneira que também teríamos, em todos os Municípios,
o controle das demandas dos profissionais e de quem estava sendo
contratado - isso aconteceu -; e a previsão das cargas pesadas, dos
equipamentos que iriam trafegar nesse trecho da 040 a Ouro Branco,
ou seja, na MG-443. E, em 2005, saiu daqui o compromisso da
Gerdau de arcar com a metade das obras; ou seja, apesar de ser uma
rodovia estadual, a Gerdau arcaria com a metade das obras. Assim,
desde 2005, foi feito o projeto de duplicação.

O grande problema é que, pelo fato de estarmos com um mandato
de Deputado e de o atual Prefeito de Ouro Branco ser do PT, esse
projeto vem sendo amarrado tanto no DER, mesmo com a assinatura
do convênio para a execução das obras, quanto na Secretaria de
Governo, com o Sr. Danilo de Castro - só pode ser, pois é ele que
vem coordenando isso. Está amarrando, ou seja, dificultando e
emperrando um serviço que é importante, e não só para Ouro Branco,
por questões politiqueiras, porque o outro candidato a Prefeito em
Ouro Branco trabalhou no governo do Estado e foi assessor do
Deputado, e, no entender deles, essa obra fortaleceria o atual
Prefeito. Isso é um equívoco, um absurdo, até porque quem fica
prejudicada é a população. Qualquer liderança política verdadeira,
autêntica e que tenha compromisso com o povo não pode atrasar
qualquer obra; ao contrário, tem de unir esforços para facilitar e
adiantar qualquer obra que seja importante para a comunidade, em
vez de emperrá-la, como vem acontecendo, sobretudo no caso
específico da MG-443, em prol da qual nos empenhamos desde
aquela audiência pública, fazendo uma via-sacra, indo ao DER e à
própria Gerdau - mandavam-nos à Gerdau, e lá nos diziam que o
projeto estava no DER, mas o fato é que o projeto estava parado,
engavetado no DER. Até que enfim, com as audiências que fizemos,
tanto no DER quanto na Gerdau, ele foi liberado para o Secretário. Aí
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se assinou o convênio, mas a obra não sai, e não sai por razões
politiqueiras, como está muito claro, porque qualquer ação política é,
por natureza, a serviço da vida e em benefício do povo e da
coletividade. Ações como essa, feitas para atrapalhar e dificultar, não
são políticas, mas politiqueiras.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Padre
João, com o máximo respeito e a admiração que tenho por V. Exa.,
preciso divergir de suas palavras. Quando foi feito o acordo com a
Gerdau, o objetivo foi justamente auxiliar o povo. Acho que V. Exa.
está sendo um pouco duro, sobretudo com a figura do Secretário
Danilo de Castro, que tem prestado grandiosos serviços ao Estado de
Minas Gerais.

Quando qualquer um de nós, parlamentares, tivermos de ocupar
esta tribuna e nos referirmos ao nome do Secretário Danilo de Castro,
não poderia ser com outras palavras que não as de agradecimento.
Penso que sua concepção de que a construção daquela duplicação irá
favorecer o candidato A ou B é um equívoco, porque está muito claro
que é o governo de Minas que está fazendo a parceria com a Gerdau.
Se tivesse algum tipo de motivação eleitoreira, obviamente quem
ganharia com isso seria o candidato patrocinado pelo governo de
Minas, que não é o atual Prefeito de Ouro Branco.

De modo que, muito respeitosamente, quero divergir de V. Exa. Se
isso até hoje não aconteceu, penso que é por motivos da Gerdau,
uma empresa privada na qual o Estado não tem como influir ou exigir
nada. O que poderia ser feito foi realizado: um convênio com o DER,
em que ela se prontificou a colaborar, mas até agora não saiu a
colaboração. Compete a todos nós pressioná-la para que saia essa
colaboração, mas nunca criticar a postura do governo, que foi inédita,
e muito menos a figura do nosso Secretário de Governo. Agradeço.

O Deputado Padre João* - Foi lenta, morosa, nobre colega
Deputado. Sou testemunha de que o projeto ficou parado e
engavetado no DER. Não estou aqui como procurador da Gerdau,
mas para fazer justiça, para dizer a verdade das coisas. E a verdade é
essa, desde 2005. Não cabia à Gerdau aprovar o projeto. Ela o fez.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Ela fez o acordo e
tinha de fazer o projeto.
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O Deputado Padre João* - Não; tinha de ser o próprio Estado.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Na parceria era

para ela fazer o projeto.
O Deputado Padre João* - A parceria com a Gerdau é para ela arcar

com os recursos, com o dinheiro, com a metade das obras.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Não se faz um

edifício sem projeto.
O Deputado Padre João* - É de competência única e exclusiva do

DER aprovar o projeto.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Não há dúvida.
O Deputado Padre João* - Foi a aprovação do projeto que ficou

amarrada no DER. Tenho aqui a relação e a cópia de todos os ofícios,
porque fazia questão, em cada visita, de protocolar o nosso apelo, o
nosso pedido. Tenho aqui de 2005 - uma série -, 2006, 2007, 2008. Só
em 2008, são três.

De fato, está claro, é um equívoco, um absurdo. Está muito claro
para mim que a coordenação política do governo é do Sr. Secretário
Danilo de Castro.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Isso não se
discute, é a coordenação política de uma obra.

O Deputado Padre João* - Lamentavelmente, Deputado, nem as
outras Secretarias de Estado têm autonomia para liberar recursos,
nem das nossas emendas parlamentares. Só liberam recursos quando
o Sr. Danilo de Castro dá o aval.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Quanto às
emendas parlamentares, trata-se de um acordo político, mas as
Secretarias têm os seus recursos orçamentários. Não é o Danilo de
Castro que libera recursos orçamentários.

Só acho que, ao Secretário Danilo de Castro, temos de agradecer os
relevantes serviços prestados ao Estado de Minas Gerais.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Participei pessoalmente de
reuniões acerca desse convênio entre a Gerdau, a Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas e o DER, e gostaria de
ressaltar alguns pontos em que, numa parte, V. Exa. tem razão, mas
que talvez, em outra parte, o Deputado Lafayette de Andrada também
tenha razão. Na minha concepção, não é culpa da Gerdau nem do
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DER.
Quanto à questão do projeto que está parado, participei

pessoalmente de sua concepção, com os Srs. Marco Antônio Pepino,
Hélio Campos, ex-Prefeito de Ouro Branco, e o Vice-Governador
Antônio Augusto Anastasia. Acredito que o senhor também participou
de outras reuniões com o mesmo intuito, mas gostaria de ressaltar
que não faltou empenho nem da Gerdau nem do governo, por
intermédio do Vice-Governador Anastasia, e muito menos do
Secretário Danilo de Castro. Pessoalmente, participei de reuniões no
9º andar do BDMG - gabinete do Vice-Governador -, e gostaria de
ressaltar que o Secretário Danilo de Castro também participou de
outras audiências das quais participei e em nenhum momento ele se
colocou contra o projeto. Aliás, marcou outras audiências no DER com
o Sr. José Elcio Monteze. Estive pessoalmente no DER e acredito
que, por algum motivo relacionado ao projeto, essa obra ainda não se
iniciou. Todavia, não faltou empenho por parte do governo, nem do
Vice-Governador Anastasia e muito menos da Gerdau, que sempre
compareceu quando solicitada e enviou representantes para as
nossas reuniões, nas quais estive presente tanto no BDMG quanto no
DER e na Secretaria de Governo. Mais uma vez, gostaria de
agradecer ao Deputado Padre João a gentileza de conceder-me o
aparte.

O Deputado Padre João* - Deputado Tiago Ulisses, eu é que
agradeço. Fico sem saber qual o termo a ser utilizado para uma ação
do Estado que está prevista desde 2005. Todavia, só agora o
convênio foi assinado. Mesmo assim, sem o recurso do Estado para
este ano - aliás, o compromisso do Estado é entrar com o recurso só
para o ano que vem. Imaginem as obras que são prioridades.
Imaginem agora uma obra como essa, em que não faltou empenho e
ficou como prioritária, mas está desde 2005. Demoraram três anos
para assinar o convênio, elaborar e aprovar o projeto. Portanto não sei
quanto tempo demorarão as obras sobre as quais o governo tiver
empenho. Serão dez, oito anos? Imaginem uma pessoa como essa
Presidente da República: o que será do nosso Brasil?

Trago aqui esse meu protesto e minha indignação, reconhecendo
que por parte da Gerdau houve disponibilidade do recurso. Todavia,
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não lhe competia executar as obras sem ter a aprovação do projeto,
pois isso é competência exclusiva do DER. E ainda neste ano
apresentei a prioridade para o Dr. José Élcio. Por quê? Porque é
justamente no Km 5 da MG-443 que se encontra a Universidade
Federal de São João del-Rei, ou seja, o câmpus avançado dessa
Universidade, com 250 alunos no 1º período. Há aí o compromisso do
Presidente Lula com a educação, atendendo a uma demanda dos
Prefeitos da região. Só com esse entendimento com os Prefeitos de
Congonhas, Lafaiete, Ouro Branco, Jeceaba e São Brás é que
tivemos esse câmpus avançado. Quando estiverem no 10º período, ou
seja, no término, teremos mais de 2.500 alunos. Portanto, uma grande
conquista depende dessa rodovia. Ao se refazer a MG-443, é
fundamental construir um trevo decente na entrada da Universidade.

Sr. Presidente, agradeço-lhe. A Casa é democrática, mas nunca
podemos faltar com a verdade e a justiça. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado,

Deputados, imprensa, telespectadores das galerias e da TV
Assembléia e funcionários da Casa, inicio a minha fala sobre a posse
da nova diretoria do Sindalemg, chapa única, chapa da união, do
entendimento e vitoriosa com 96% dos votos. Tomou posse hoje para
mais um mandato: 2008-2010.

O Sindicato começou a sua existência a partir da necessidade de se
ter um órgão representativo que buscasse a defesa dos interesses
dos funcionários da Casa e a luta pela valorização destes.
Reconhecemos isso. Hoje a Mesa a qual, com muito orgulho e
responsabilidade, pertenço como 1º-Vice-Presidente, é presidida pelo
Deputado Alberto Pinto Coelho, que tem buscado e tido o mais aberto
diálogo com o Sindalemg e todos os funcionários, tanto os do RA
quanto os efetivos.

Isso é muito bom, democrático e necessário. O Presidente, com os
demais componentes da Mesa e da Diretoria-Geral da Assembléia,
que tem como dirigente maior o Dr. Eduardo, funcionário de carreira,
têm procurado solucionar a maioria dos problemas que encontramos
aqui relativos aos funcionários e ao funcionalismo. Estamos fazendo
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isso a partir desse diálogo, dessa abertura e desse entendimento com
o Sindalemg, cuja nova diretoria parabenizamos, desejamos-lhe muito
êxito, muito sucesso na gestão de 2008 a 2010.

O segundo assunto que gostaria de expor é relacionado ao que ouvi
hoje na Rádio Itatiaia, na fala do repórter com o Deputado Délio
Malheiros sobre a nova lei do turismo. Essa é uma lei de cunho
federal, elaborada e votada pela Câmara e pelo Senado, e está nas
mãos do Presidente para ser sancionada. Há muitos avanços nessa
área, que é importante, gera muitos empregos e, conforme temos
conhecimento, é a menos poluidora. Nessa discussão, o colega
Deputado expôs, com muita propriedade, a sua preocupação, que
também passou a ser minha. Penso que devemos divulgar mais isso
entre os Deputados, levar ao conhecimento da imprensa e de todos os
que nos assistem pela TV Assembléia. Essa lei já foi votada e
aprovada, e o Presidente não pode sancionar o item que permite que
as agências de turismo fiquem eximidas de responsabilidade pelos
problemas que venham a ocorrer com seus pacotes turísticos
relativamente à destinação dos usuários. Por exemplo: uma comitiva
sai daqui, por meio de um pacote turístico de uma empresa, para
qualquer país ou Estado do Brasil. Se, ao chegar ao seu destino, o
hotel que tiver sido reservado pela empresa de turismo contratada
estiver lotado, essa empresa não teria mais responsabilidade sobre
isso, isso se tornaria um problema do usuário, do consumidor.

É um problema sério chegar ao hotel e não haver vaga. Se aparecer
algo melhor depois de as vagas serem vendidas e o hotel absorver
essa outra situação, a pessoa ou o grupo que chegar, já com a
reserva feita, ficará sem a vaga, e a responsabilidade será transferida
para o usuário, para o consumidor que reservou. Agora isso não mais
é responsabilidade da agência de turismo. Isso é muito grave, é
perigoso, trará problemas sérios para as pessoas, para os
consumidores, para os usuários de pacotes de turismo. Isso dará
também oportunidade para que empresas irresponsáveis, que às
vezes querem aproveitar-se da situação, usufruam dessa condição
eximindo-se da responsabilidade - permitida, hoje, por lei - que
anteriormente era assumida por ela, passando-a para o consumidor.
Portanto, deixo esse alerta. Isso foi diagnosticado e discutido hoje
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com muita propriedade pelo nosso colega Deputado Délio Malheiros.
Portanto reforçamos o seu posicionamento e pedimos que o

Presidente Lula, ao sancionar esse projeto de lei, vete o item que
retira a responsabilidade das agências de viagem, como acabamos de
expor.

Nesses cinco últimos minutos que me restam, quero levar ao
conhecimento de todos em Minas Gerais a liberação pelo governo do
Estado de quase R$300.000.000,00 em obras extra-orçamentárias.
São obras importantíssimas para as nossas cidades, como o
melhoramento de aeroportos, a construção de 100 quadras
poliesportivas cobertas em escolas estaduais, que deverão ser
abertas para toda a população do bairro, e não apenas para
comunidade estudantil, e outras. Quanto a uma delas, gostaria de
agradecer ao Governador Aécio Neves por estar realizando um sonho
de toda a região central de Minas, principalmente dos moradores de
duas cidades, as maiores beneficiadas - o que não quer dizer que
esse benefício não será estendido às cidades da região vizinha.
Refiro-me ao fato de o governo do Estado, por meio do Governador
Aécio Neves, ontem ter autorizado o Secretário Fuad Noman, da
Secretaria de Obras, a abrir a licitação do projeto para o asfaltamento
da estrada que liga Curvelo a Cordisburgo. Esse é um desejo antigo.
A obra será extremamente importante para o desenvolvimento
regional, facilitará o trânsito com a economia de 16km - se
considerarmos ida e volta, serão 32km - e desafogará a BR-040 e a
BR-135 até Curvelo. Os que forem a Diamantina, principalmente os
carros de passeio, farão uma economia extraordinária e ganharão
muito mais tempo, saindo do tráfego pesado dos ônibus e carretas
dessas BRs. O Governador realmente anunciou um grande feito, uma
grande conquista, e esse era um desejo de todos nós. Fui Vereador
em Curvelo, com muita alegria, de 1983 a 1988, depois fui Prefeito de
1989 a 1992, e nessa época já vinha aqui com ofícios - ainda tenho
cópias guardadas - pedindo ao então Governador Newton Cardoso
que fizesse aquela obra, cuja necessidade era imensa, mas não
conseguimos êxito. Depois voltei a ocupar o cargo público de
Deputado Estadual, de 1998 a 2002 - meu primeiro mandato -, e
trabalhei para viabilizar também esse projeto. Era época do
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Governador Itamar Franco, e também não foi possível. Venho pedindo
incansavelmente, nesses dois mandatos do Governador Aécio Neves,
e, para nossa alegria, ontem tivemos o anúncio da liberação da
licitação do projeto. A partir do projeto pronto, com certeza o
Governador, em um breve espaço de tempo, até o final de seu
mandato - assim ele nos avisou -, tudo fará para viabilizar o
asfaltamento desse trecho da região central de Minas, obra tão
sonhada por todos. Parabenizo as outras cidades do Estado
beneficiadas com os aeroportos, as quadras poliesportivas, etc. Em
minha região, em entendimento com nossa Secretária de Educação,
destinamos uma quadra para Felixlândia e outra para Cordisburgo.
Vamos continuar trabalhando, pois temos muito ainda a realizar.
Gostaria de fazer essa consideração devido à importância das
realizações deste governo em todas as cidades do Estado.

Indiferentemente do posicionamento e da postura política de seus
mandatários, esse governo vem realizando as obras necessárias e as
que são solicitadas. Por isso me coloco ao lado de nosso
companheiro Deputado Padre João, para também ajudá-lo na
caminhada em busca da solução do asfaltamento da MG-443, outro
desejo da população daquela região.

Tenho a certeza de que está havendo um equívoco. Não se trata de
questões eleitoreiras, pois não é assim que este governo se tem
comportado. Muito pelo contrário, o Governador tem atendido a todos
os Prefeitos, mandatários e líderes de todas as cidades do Estado. Há
obras em todos os Municípios, do menor até a nossa Capital.
Portanto, com um pouco de paciência e entendimento, as coisas
ocorrerão, e toda a população da região de Ouro Branco e do entorno
da MG-443, uma rodovia importante, terão o asfaltamento tão
sonhado e desejado. Ficam essas observações, 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
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abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 46/2008, da Deputada Ana Maria Resende e outros,
que dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado. Pelo
BSD: efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Mosconi;
suplentes - Deputados Célio Moreira e Eros Biondini; pelo BPS:
efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente - Deputado Chico Uejo;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Padre João; suplente -
Deputado André Quintão. Designo. Às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em
9/9/2008, do Requerimento nº 2.849/2008, do Deputado Weliton
Prado; e de Educação - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em
10/9/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.434/2008, do Deputado Zezé
Perrella, 2.495/2008, do Deputado Irani Barbosa, 2.560/2008, do
Deputado Wander Borges, 2.593/2008, do Deputado Bráulio Braz, e
2.634/2008, do Deputado Rêmolo Aloise, e dos Requerimentos nºs
2.847/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 2.848/2008, do
Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-se.).

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
amanhã, dia 11, 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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2008
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Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio e Sargento
Rodrigues, 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 Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião 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 Projetos de Lei nºs 2.687 e 2.694/2008 (Deputado
Gilberto Abramo); 2.691/2008 (Deputado Sebastião Costa);
2.693/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.685 e 2.689/2008 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.688/2008 (Deputado Hely Tarqüínio);
2.692/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); 2.690/2008 (Deputado
Neider Moreira); 2.499/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues,
em virtude de redistribuição); 2.637/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves, em virtude de redistribuição); 2.644 e 2.683/2008 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). 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
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto
de Lei Complementar nº 45/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Neste momento, o Deputado Sebastião Costa comparece no recinto.
O Presidente informa que continua em discussão o parecer do relator,
Deputado Hely Tarqüínio, sobre o Projeto de Lei nº 899/2007, que
conclui pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade. Com
a palavra, o Deputado Hely tarqüínio informa que está retirando o
parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade
apresentado anteriormente e passa a emitir outro parecer que conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do
substitutivo nº 1. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de
Lei nº 899/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Sebastião Costa. O Projeto de Lei nº 2.333/2008 é retirado
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento
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Rodrigues, aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei nºs 2.499 e 2.637/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados
em virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos
relatores, Deputados Sargento Rodrigues e Delvito Alves. São
convertidos em diligência à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado o
Projeto de Lei nº 2.594/2008 e à Secretaria de Fazenda os Projetos de
Lei nºs 2.644 e 2.680/2008. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,
do Projeto de Lei nº 2.603/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.659/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.684/2008 no 1º turno deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo 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 constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 2.665 com a Emenda nº 1 e 2.674/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues, o primeiro em virtude de
redistribuição); e 2.672/2008 (relator: Deputado Delvito Alves). O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.683/2008 no 1º turno deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Sebastião Costa. 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 baixados em
diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.663, 2.686 e 2.691/2008, e
ao DER-MG o Projeto de Lei nº 2.694/2008. 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, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros - Sebastião Costa

- Sargento Rodrigues.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 2/9/2008
Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Padre João. 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. 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 2.457/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano);
2.479 e 2.630/2008 (relatora: Deputada Rosângela Reis) que
receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.824/20008. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.346/2008. A Deputada Gláucia Brandão comunica que as reuniões
ordinárias da comissão serão realizadas às quartas-feiras, às 15
horas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita
sejam realizadas reuniões de audiência pública no Município de
Pitangui, para debater o tombamento do centro histórico, e do
Deputado Padre João, no Município de Piranga, para debater a
situação do complexo arquitetônico do Santuário do Senhor do Bom
Jesus de Matozinhos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
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Gláucia Brandão, Presidente - Chico Uejo - Maria Lúcia Mendonça.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Deiró Marra, por indicação da
Liderança do BSD), 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 Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e deliberar sobre
proposição da Comissão e comunica o recebimento do seguinte ofício
publicado no “Diário do Legislativo”, de 28/8/2008: do Sr. Newton
Gylnei Nascimento Padilha, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Educação Superior. A Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.549/2008 (Deputada Maria Lúcia Mendonça);
2.354 e 2.593/2008 (Deputada Ana Maria Resende); 2.434 e
2.560/2008 (Deputado Vanderlei Jangrossi); 2.495 e 2.634/2008 (
Deputado Carlin Moura), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.628/2008
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça). Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.822 e
2.829/2008. 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 Almir Paraca em que solicita visitas
técnicas às unidades de atendimento da Fundação Educacional Caio
Martins com o objetivo de se conhecer e debater as atuais condições
de funcionamento, identificando as necessidades de adequação de
suas estruturas físicas, organizacionais e funcionais, bem como de
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atualização de sua metodologia didático-pedagógica; e Dalmo Ribeiro
Silva solicitando reunião de audiência pública para discutir a
regulamentação do uso da rede de energia elétrica para a transmissão
de dados da Internet em alta velocidade 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, 10 de setembro de 2008.
Carlin Moura, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Wander Borges.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.814 e
2.815/2008. 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, 10 de setembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado
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Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT) e Doutor Rinaldo
(substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança
do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofício do Sr. Valdiney Camilo Campos, Juiz de Direito da
Comarca de Jequeri (28/8/2008). 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, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 2.613 e 2.636/2008 (relator: Deputado Délio
Malheiros), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.825/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento
Rodrigues (3) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso
a todos os irmãos da Loja Maçônica Fraternidade Piraporense pelo
transcurso dos 70 anos de fundação e pelo Dia do Maçom; em que
solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o
Projeto de Lei nº 1.065/2007; em que solicita seja convidado o Sr.
Maurício Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social, para
prestar esclarecimentos sobre o impedimento do registro de fotos e
imagens de integrantes da assessoria de imprensa e da TV
Assembléia, durante visita realizada à Cadeia Pública de Campos
Gerais, em 2/9/2008. 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, 9 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Antônio Júlio - Delvito Alves.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
AEROPORTOS, EM 3/9/2008

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Gil Pereira e Célio Moreira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fábio Avelar, 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e,
na oportunidade, designa o Deputado Gil Pereira para relatar a
matéria. 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 Gil
Pereira, em que solicita seja realizada reunião para ouvir os seguintes
convidados: Ministro da Defesa, Diretora-Presidente da Anac, Varig,
Ocean air, TAM e GOL. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Gustavo Valadares - Ademir Lucas.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/9/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette Andrada, Gláucia Brandão 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 da Deputada Gláucia Brandão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento da
seguinte proposição para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 2.629/2008 (Deputado Vanderlei Jangrossi). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
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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 2.629/2008 (relator: Deputado Vanderlei Miranda).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, registra a presença do Sr. Aguinaldo Mascarenhas
Diniz, Assessor Parlamentar Institucional do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, desconvoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária de 14h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gláucia

Brandão.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 4/9/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio (substituindo o Deputado Carlos Mosconi, por
indicação da Liderança do PSDB), Inácio Franco (substituindo o
Deputado Hely Tarqüínio, por indicação da Liderança do PV) e
Sebastião Helvécio (substituindo o Deputado Carlos Pimenta, por
indicação da Liderança do PDT ), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Helvécio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. 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 Carlos Mosconi em que solicita seja
realizada visita dos membros da Comissão à Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, em 9/9/2008, às
13h30min, para discutir a fiscalização trabalhista em relação às
cooperativas de médicos que prestam serviços aos diversos hospitais
de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, Domingos Sávio, Inácio Franco e Ivair Nogueira,
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 Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.629/2008. 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, 9 de setembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Inácio Franco.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2008
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
declara aberta a reunião e, nos termos regimentais , dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 2.617/2008 em 1º turno e designa o
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Deputado Antônio Júlio relator da matéria. A Presidência informa que
a reunião se destina a dar prosseguimento à discussão sobre evasão
de empresas instaladas no Estado, em especial as localizadas na
região de Além Paraíba, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Laíne Meira Mangueira, gerente
técnica da Superintendência de Serviços Aéreos da Anac, justificando
sua ausência na reunião do dia 28/8/2008; do Sr. Vital do Rêgo Filho,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados, publicado no “Diário do Legislativo”, em 28/8/2008. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Jefferson Nery Chaves, assessor da Subsecretaria da Receita
Estadual, representando os Srs. Simão Cirineu Dias, Secretário de
Fazenda, e Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual;
Fernando Maurício Gouvea Junqueira, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Além Paraíba; Belchior Gonçalves Silva,
Coordenador Estadual de Projetos, representando o Sr. Wander Luiz
Silva, Presidente da Federaminas; Lizardo da Silva Filho, Vice-
Presidente da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de
Além Paraíba - Aciap -, que são convidados a tomar assento à mesa.
Na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
Deputado Délio Malheiros tece as considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Ronaldo Magalhães -

Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 3/9/2008

Às 9h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
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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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Sra. Alciene Aparecida Rodrigues Pereira, mãe de
Neilimberg Rodrigues Pereira, solicitando a esta Comissão
providências com vistas à apuração dos fatos sobre a morte de seu
filho, ocorrida na 16ª Delegacia Regional de Segurança Pública, de
Uberlândia; e do Sr. Hércules Marques de Sá, Gerente Regional de
Assistência Social Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, convidando a Comissão para participar da reunião da
Comissão Local de Assistência Social - Clas I, no dia 2/9/2008, com o
objetivo de discutir a política municipal de assistência social; e de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Juliana Farias Brandão
Côrtes, Técnica Administrativa do Conselho Nacional do Ministério
Público; do Sr. Helder Santos Amorim, Procurador do Trabalho; de
Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, e do Sr. Adão Pretto,
Presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados (28/8/2008). 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 Deputado Durval Ângelo (4)
em que solicita seja encaminhado ao Ministro das Relações Exteriores
pedido de providências para que a Embaixada Brasileira nos Estados
Unidos dê apoio à família e ao cidadão mineiro Ronaldo Constantino
Almeida de Giácono, preso por estar ilegalmente nesse país; seja
encaminhado ao Colegiado das Corregedorias, pedido de
providências para a apuração rigorosa da morte de Neilimberg
Rodrigues, ocorrida em 16/7/2008, nas dependências da 16ª
Delegacia Regional de Segurança Pública, no Município de
Uberlândia; seja encaminhado ao Chefe de Polícia Civil, pedido de
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providências para a realização de um novo exame de corpo delito e
apuração dos fatos sobre esse assunto; e seja convidado o Prof.
Daniel Seidel, servidor de carreira do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios e membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz -
CBJP-CNBB -, para participar da 3ª Conferência Estadual de Direitos
Humanos, que será realizada nesta Casa nos dias 11 e 12/9/2008.
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, 10 de setembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Zé Maia - João Leite -

Vanderlei Miranda.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008
Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, 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 Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e 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 2.827/2008. 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 Almir
Paraca, em que solicita seja realizada audiência pública com o
objetivo de conhecer e debater as atuais condições de funcionamento
das unidades de atendimento da Fundação Educacional Caio Martins
- Fucam -, identificando as necessidades de adequação de sua
estrutura física, organizacional e funcional, bem como de atualização
de sua metodologia didático-pedagógica; Padre João solicitando a
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realização de audiência pública para discutir e dar encaminhamento
aos programas de habitação de interesse social, que compõem o
Plano de Aceleração do Crescimento; e Weliton Prado em que solicita
realizar audiência pública para debater a política de abastecimento de
água e esgoto de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães.

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

1.478/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.478/2007 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação dos Moradores, Produtores Rurais e
Artesãos do Melo e Região, com sede no Município de Capela Nova,
entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1998, que tem por
finalidade congregar as pessoas da comunidade, promovendo o seu
desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos, fomenta projetos alternativos
voltados para a geração de renda.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição
em apreço desenvolve atividades diversas, sempre com o intuito de
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promover melhorias na qualidade de vida de seus associados e dos
carentes em geral, num processo de participação concreta na
consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o
poder público.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.478/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.667/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunidade Unida
Imaculada Conceição, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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 2.667/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunidade Unida Imaculada Conceição, com sede no
Município de Pedro Leopoldo, que possui como finalidade precípua
estimular a cidadania por meio de ações nas áreas de educação,
cultura e promoção social.

Para a consecução de seus propósitos, implementa ações voltadas
para o combate da fome e da pobreza, além de montar oficinas
profissionalizantes, visando à garantia de acesso aos bens
socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social. Além
disso, incentiva a cultura, o esporte e realiza a comunicação por meio
de rádios comunitárias.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de



443

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.667/2008, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 899/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
cria o “Pólo Extrativista de Madeira do Vale do Jequitinhonha no
Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo

de extração de madeira no Vale do Jequitinhonha, a ser integrado
pelos Municípios que compõem a região. Para a consecução desse
objetivo, propõem-se como principais instrumentos a concessão de
incentivos e benefícios fiscais e a criação de um órgão composto por
representantes das empresas extrativistas e do poder público.

Ao estabelecer tais medidas, a proposição contraria a ordem
jurídico-constitucional vigente. Segundo os arts. 153 e 154 da
Constituição mineira, cabe privativamente ao Governador do Estado a
iniciativa da legislação relativa ao planejamento e à fixação de
diretrizes, objetivos e metas da administração pública, no âmbito da
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e do Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG –, os quais devem estar em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado –
PMDI.

O projeto em tela viola também o art. 66, III, “e”, da Constituição
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Estadual, ao instituir a Comissão de Desenvolvimento do Pólo
Extrativista de Madeira do Vale do Jequitinhonha. De conformidade
com o citado dispositivo constitucional, compete privativamente ao
Governador do Estado iniciar o processo legislativo em matéria
relacionada à organização do Poder Executivo.

Por seu turno, o art. 3° do projeto autoriza o Exec utivo a conceder
benefícios fiscais e financeiros às empresas extrativistas e a realizar
convênios de cooperação e assessoria técnica com órgãos da
administração pública direta e indireta. O referido dispositivo, no caso
da concessão dos benefícios fiscais e financeiros, confere ao Chefe
do Governo ampla discricionariedade no trato da matéria.

Quanto ao benefícios fiscais, de natureza tributária, o § 6º do art.
150 da Constituição Federal submete a medida ao princípio da estrita
legalidade, segundo o qual a concessão de subsídio, isenção, redução
de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só pode ser feita
por lei específica, que regule exclusivamente as matérias
enumeradas. Em outros termos, a lei não pode transferir essa
atividade para o Poder Executivo, sob pena de incorrer em vício de
inconstitucionalidade.

Relativamente aos benefícios financeiros, de tratamento favorecido
em contratos de mútuo ou de subvenção econômica, é preciso
observar que, materialmente, o poder público não está impedido de
adotar tal expediente. No entanto, para que a medida possa ser
implementada validamente, os recursos devem estar consignados na
Lei Orçamentária, cuja iniciativa é privativa do Executivo. Portanto,
nesse ponto, o projeto padece de vício formal de
inconstitucionalidade.

Quanto à celebração de convênio, registramos o acórdão do
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade -
Adin - nº 165 -, que declarou inconstitucional o inciso XXV do art. 61
da Constituição do Estado, o qual submetia à autorização desta Casa
a celebração de convênio pelo governo do Estado com entidade de
direito público ou privado. No entendimento da mais alta Corte de
Justiça, a celebração de convênio é ato ordinário de administração e
não necessita de autorização do Poder Legislativo, seja em caso
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específico, seja em situações genéricas.
Observamos que o Supremo Tribunal Federal, na Adin nº 2.808-1,

considerou inconstitucional a Lei nº 11.615, de 2001, de origem
parlamentar, do Estado do Rio Grande do Sul, instituidora do Pólo
Estadual da Música Erudita, por ofensa ao disposto nos arts. 2º e 61,
§ 1º, II, “e”, da Constituição Federal, os quais tratam do princípio da
separação dos Poderes e das matérias de iniciativa privativa do
Presidente da República.

Registre-se, ainda, por ser oportuno, que esta Comissão concluiu
pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos
de Lei nºs 372, 440 e 441/2007, os quais pretendiam criar pólos de
desenvolvimento no Estado.

No dia 11 de agosto do corrente ano, o autor do projeto em questão
apresentou, na Secretaria desta Comissão, uma proposição
substitutiva visando a sanar os vícios da proposta original. Trata-se de
medida que, a nosso ver, corrige os principais obstáculos jurídicos à
tramitação do projeto nesta Casa. O substitutivo propõe a criação de
uma política de estímulo ao cultivo, à extração e ao beneficiamento de
madeira para o Vale do Jequitinhonha com o objetivo de incentivar,
desenvolver e otimizar as atividades de silvicultura nessa região,
compatibilizada com a preservação do meio ambiente e o uso
sustentável dos recursos naturais.

Todavia, como a proposta substitutiva apresenta algumas
inconsistências técnicas e jurídicas, faz-se necessário efetuar
alterações pontuais nessa versão.

Primeiramente, extrativismo não se confunde com silvicultura. A
atividade extrativista é a exploração dos recursos naturais nativos, de
origem animal, vegetal ou mineral, de forma ambientalmente
sustentável. É a mais antiga atividade humana, antecedendo a
agricultura, a pecuária e a indústria, praticada mundialmente, ao longo
dos tempos e em todas as sociedades. A silvicultura é um modo de
produção que se insere nas práticas agrícolas assemelhadas a
qualquer cultura alimentar, utilizando, porém, espécies lenhosas.
Corresponde, grosso modo, ao cultivo de florestas de produção.

Em segundo lugar, impor ao Executivo a obrigatoriedade de
constituir um grupo técnico e de regular a lei em determinado prazo
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viola o princípio da separação dos Poderes. Como se sabe, compete
ao Governador do Estado a iniciativa do processo legislativo em
matéria relacionada à organização administrativa no âmbito desse
Poder. Incumbe-lhe, também, constitucionalmente, expedir decretos e
regulamentos para a fiel execução da lei, conforme dispõe o art. 90,
VII, da Constituição do Estado.

Assim, para contornar esses problemas da proposta substitutiva do
autor, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 899/2007 na forma  do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a política estadual de estímulo ao cultivo e ao

beneficiamento de madeira na região do Vale do Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a política estadual de estímulo ao cultivo e ao

beneficiamento de madeira na região do Vale do Jequitinhonha.
Art. 2º – A política de que trata esta lei tem como objetivos:
I – desenvolver e otimizar as atividades de cultivo e beneficiamento

de madeira;
II – incentivar as atividades decorrentes de cultivo e beneficiamento

de madeira;
III – promover o desenvolvimento social e econômico da região do

Vale do Jequitinhonha;
IV – incentivar as atividades de pesquisa científica e tecnológica

relacionadas ao processo de cultivo e beneficiamento de madeira;
V – promover a inclusão de produtores rurais no mercado de

produção de madeira;
VI – incentivar a pequena e a microempresa que exerçam o cultivo e

o beneficiamento de madeira, otimizando e integrando as iniciativas
públicas e privadas;

VII – contribuir para a captação de recursos financeiros;
VIII – fomentar as ações e atividades voltadas para a melhoria do

cultivo e beneficiamento de madeira.
Art. 3º – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
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incumbe ao poder público:
I – dar suporte técnico, financeiro e operacional aos Municípios que

desenvolvam ações, projetos e programas voltados para o cultivo e o
beneficiamento de madeira;

II – estimular, por meio de parcerias, convênios, acordos e outros
instrumentos congêneres, a implantação de empreendimentos que
beneficiem a madeira extraída;

III – instituir programas, projetos e planos;
IV – abrir linhas de crédito;
V – realizar obras de infra-estrutura;
VI – incentivar o cooperativismo;
VII – conceder, na forma da lei, incentivos tributários e fiscais;
VIII – consignar dotação orçamentária específica.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.723/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização para receber parecer quanto ao
mérito, a qual opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2,
que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição pretende instituir a Política Estadual Habitacional de

Interesse Social, estabelecendo os programas com os quais essa
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política deve ser composta. Assim, o art. 6º informa as diretrizes dos
programas estaduais de construção, reforma e melhoria de unidades
habitacionais de interesse social, enquanto o art. 8º, por sua vez,
dispõe sobre os programas estaduais de construção de
parcelamentos ou conjuntos habitacionais de interesse social. Na
mesma linha, o art. 10 disciplina os programas estaduais de
regularização urbanística de parcelamentos irregulares e clandestinos
e de ocupação desconforme. As diretrizes para os programas de
regularização urbanística e fundiária de vilas e assentamentos
informais encontram-se estabelecidas no art. 12.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria sob os
aspectos legais e constitucionais, não vislumbrando óbice à sua
aprovação. Contudo, entendeu por bem apresentar o Substitutivo nº 1,
excluindo os dispositivos anteriormente referidos, porquanto um
projeto que estabeleça política pública deve pautar-se pela abstração
e generalidade, não podendo minudenciar os meios de aplicação
dessa política, sob pena de invadir a competência privativa do Poder
Executivo.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por sua vez,
ao analisar a matéria quanto ao mérito, teceu importantes
comentários, entre os quais destacamos: “Estudo desenvolvido pela
Fundação João Pinheiro, utilizando como base de dados a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad - 2005, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, aponta que o déficit
habitacional brasileiro foi estimado em 7.903.000 novas moradias em
2005, com incidência notadamente urbana, correspondendo a
6.414.000.

Em Minas Gerais, a carência habitacional, estimada em 682 mil
moradias, 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 estimou-se 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
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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.

Essa Comissão acrescentou também que o assunto relativo ao
déficit de moradias no Estado tem assumido tal relevância que, em
junho de 2007, realizou-se 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 dessa Comissão reuniram-se, no dia
16/5/2008, com representantes da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, da Caixa Econômica Federal e
de entidades de luta pela moradia popular. O objetivo era fazer um
balanço das políticas habitacionais federais e estadual em Minas.

Ainda em seu parecer, a Comissão de mérito trouxe a lume que o
governo do Estado 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 no 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
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servidores da área de segurança pública.
Contudo, objetivando aprimorar a proposição, essa comissão

apresentou o Substitutivo nº 2, com o qual concordamos, uma vez que
aprimora a matéria e em nada colide jurídicamente.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a aprovação da política
proposta não gera despesa para o Estado. Como seu formato é
propositivo, ela não fere a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000,
a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Mas lembramos
que, para a efetiva implementação dessa política, o ordenador de
despesa deverá observar as exigências da LRF para a criação de
despesas de caráter continuado, bem como a correspondente Lei
Orçamentária Anual deverá prever, em rubrica específica, seus
custos. Nessa ocasião, ressalte-se, esta Casa terá a oportunidade de
fazer sua análise. Tudo leva a crer, no entanto, que os benefícios
sociais que advirão da implementação das medidas para a efetivação
da política habitacional em muito compensarão, no médio e no longo
prazos, os custos financeiros iniciais.

Ademais, o § 1º do inciso VII, do art. 5º do Substitutivo nº 2 prevê
que, para a execução dos programas habitacionais de interesse
social, serão utilizados recursos de fontes das três esferas de
governo, a saber a federal, a estadual e a municipal, cada qual,
obviamente, com as devidas previsões orçamentárias.

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

1.723/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça .

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.874/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
análise dispõe sobre a proibição de realização de eventos de música
eletrônica, conhecidas como “raves”, ou eventos semelhantes, no
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Estado de Minas Gerais.
Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da
proposição, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social perdeu o
prazo regimental para emitir seu parecer.

A requerimento do Deputado Carlin Moura, vem a matéria agora a
esta Comissão de mérito, nos termos do art. 102, XVII, “a”, combinado
com o art. 188 do Regimento Interno, para receber parecer.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 1.928/2007, do
Deputado Célio Moreira, por tratar de medida semelhante.

Fundamentação
O projeto em comento pretende proibir a realização de festas

denominadas “raves” ou eventos semelhantes no Estado,
considerando “rave” o tipo de festa que ocorre em galpões, sítios ou
terrenos sem construção, com música eletrônica e de longa duração.

“Rave” é um evento animado com música eletrônica e de longa
duração, normalmente acima de 12 horas, onde Djs e artistas
plásticos, visuais e performáticos apresentam seus trabalhos,
interagindo, dessa forma, com o público. O termo "rave" foi
originalmente usado por caribenhos de Londres em 1960 para
denominar sua festa local. Em meados da década de 80, o termo
começou a ser usado para descrever uma cultura que cresceu do
movimento "acid house" de Chicago e evoluiu no Reino Unido. Hoje
em dia existe outra denominação que caracteriza Rave de pequeno
porte, conhecida como “PVT”, ou festa privada, que também se realiza
em sítios, chácaras ou outros lugares ao ar livre.

O autor, em sua proposição, “visa a atender aos ditames legais e
coibir a prática do uso indevido de drogas nos referidos eventos que,
além de constituírem ilícito penal, interferem na qualidade de vida dos
jovens e na sua relação com a comunidade a qual pertencem”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu brilhante parecer,
demonstra que a proposição original, ao proibir a realização de
eventos do gênero no Estado, “esbarra nas limitações impostas pelos
princípios tutelares da liberdade individual, assegurada
constitucionalmente”. Com propriedade enfatiza ainda que para se
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alcançar o fim desejado, qual seja coibir o consumo de drogas nesses
eventos, a proibição deveria ser estendida a outras manifestações
populares, o que se mostra inconcebível.

No entanto, entendendo a preocupação do autor quanto à
segurança pública, notadamente a preservação da ordem pública, a
Comissão precedente houve por bem apresentar o Substitutivo nº 1,
que visa regularizar a segurança dos eventos denominados “raves” e
“bailes funk”.

O “funk” é um tipo de música eletrônica originado nas favelas do Rio
de Janeiro, derivado do “Miami Bass”, devido à sua batida rápida e
aos vocais graves, mas é um gênero diferente do “funk” original, dos
Estados Unidos. Na década de 70 surgiram as primeiras equipes de
som no Rio de Janeiro, que promoviam bailes, alguns deles no
famoso Canecão. Com a ampliação do acesso à freqüência FM, a
partir da década de 80, o “funk” chega às periferias e começa a ser
influenciado por um novo ritmo, que trazia músicas mais erotizadas e
batidas mais rápidas. Ao longo da nacionalização do “funk”, os bailes,
até então realizados nos clubes dos bairros das periferias da capital e
região metropolitana, tornaram-se eventos realizados ao ar livre, onde
as equipes rivais se enfrentavam disputando quem tinha a
aparelhagem mais potente, o grupo mais fiel e o melhor DJ. Com o
tempo, o “funk” se afirmou como a voz da periferia, cujas letras
tratavam sobre o cotidiano dos freqüentadores, a violência e a
pobreza das favelas.

Ciente da complexidade da matéria e cioso da necessidade de se
elaborar um texto legal eficaz, o autor encaminhou a esta Comissão
uma proposta de aprimoramento do Substitutivo nº 1 da Comissão de
Constituição e Justiça.

Verificamos, hoje, que esses eventos que se caracterizavam pela
prática do lazer passaram, infelizmente, a ser utilizados por criminosos
para a exploração dos jovens, por meio da venda de produtos
entorpecentes de toda natureza. Especificamente em relação ao baile
“funk”, verifica-se que passou a servir de palco para confrontos
violentos entre grupos, muitas vezes com vítimas fatais.

Sabemos que a segurança pública é responsabilidade precípua do
Estado, mas que deve contar, de forma solidária, com a colaboração
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de todos. Assim, uma legislação que regularize a realização desses
eventos, com organizadores responsáveis e legalmente constituídos,
com infra-estrutura adequada e com a prévia ciência dos órgãos
públicos pertinentes, será um passo importante para que a juventude
possa usufruir de maneira saudável as festas.

Assim, somos favoráveis à proposição em análise, com
aperfeiçoamentos sugeridos pelo autor, que consubstanciamos no
Substitutivo nº 2, apresentado ao final deste parecer.

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

1.874/2007, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a realização, no Estado de Minas Gerais, de eventos

de música eletrônica, denominados “rave”, bailes “funk” ou
assemelhados e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A realização de eventos de música eletrôn ica, denominados

"raves", bailes “funk” e similares obedecerá ao disposto nesta lei.
Art. 2° – Os realizadores e organizadores dos event os a que se

refere o artigo anterior deverão requerer, com antecedência mínima
de trinta dias úteis e por escrito, a respectiva autorização de
funcionamento junto à Secretaria de Defesa Social, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

I – Pessoa jurídica:
a) contrato social e suas alterações;
b) CNPJ emitido pela Receita Federal;
c) comprovante de tratamento acústico, na hipótese do evento em

ambiente fechado;
d) Atestado de Responsabilidade Técnica – ART – das instalações

de infra-estrutura do evento, expedido pela autoridade municipal local;
II – Pessoa física:
a) cópia da carteira de identidade;
b) cópia do CPF;
c) documentos arrolados nas alíneas "c" e “d” do inciso anterior.
Art. 3º – No pedido de autorização para o evento constará:
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I - a expectativa de público;
II – o número de ingressos colocado à disposição, em caso de

venda;
III – o nome do responsável pelo evento;
IV – a área e a capacidade de estacionamento;
V – o horário de início e a previsão de término do evento.
Art. 4° – Na autorização concedida será fixado o ho rário de início e

término do evento, levando em consideração a manutenção da ordem
pública.

Parágrafo único – Os organizadores encaminharão cópia da
autorização ao Juizado de Menores da Comarca onde se realiza o
evento.

Art. 5° – Os organizadores do evento disporão no lo cal:
I – no mínimo, de um sanitário masculino e um sanitário feminino

para cada cinqüenta participantes;
II – de detectores de metal;
III – de segurança interna, compatível com a dimensão do evento,

de empresa com a autorização de funcionamento expedida pela
Polícia Federal;

IV – de atendimento médico de emergência, com uma ambulância
de plantão para cada dez mil participantes.

Art. 6º – Constarão nos ingressos os nomes dos realizadores, dos
organizadores e do responsável técnico, bem como as normas de
segurança aplicáveis.

Art. 7º – No local do evento será distribuído material com
informações sobre o uso indevido de álcool e de drogas.

Art. 8º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções cíveis e penais
cabíveis:

I – suspensão do evento;
II – interdição do local do evento;
III – multa no valor de 50.000 Ufemgs (cinqüenta mil Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais).
Parágrafo único – As penalidades previstas neste artigo poderão,

dada a natureza e a gravidade da infração, ser aplicadas
cumulativamente, nos termos do regulamento.
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Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Chico Uejo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.123/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe
altera o art. 3° da Lei n° 14.937, de 13/12/2003, q ue dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá
outras providências.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva alterar a legislação do IPVA,

isentando desse tributo também os veículos novos ou não, adquiridos
por pessoa deficiente que não possua condição de dirigir automóvel,
mesmo adaptado, como é o caso dos autistas, dos tetraplégicos e dos
deficientes visuais.

A requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, foi o projeto
baixado em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, que se
manifestou por sua rejeição, argumentando que a proposição não
atende aos pressupostos contidos na Lei Complementar Federal n°
101, quando dispõe sobre a concessão de benefício de natureza
tributária de que resulte diminuição da receita pública.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou em seu parecer que
o art. 1° da Constituição Federal estabelece como u m dos
fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Enfatizou
ainda a Carta Maior a necessidade de ser dispensado tratamento
diferenciado aos portadores de necessidades especiais, com o
objetivo de propiciar sua plena socialização, sem prejuízo dos
benefícios de natureza tributária, conforme dispõe a hipótese em
análise.
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Em audiência pública realizada por essa Comissão, junto com a
Comissão de Direitos Humanos, foram levantados importantes dados
que demonstraram que a proposta em pauta está em consonância
não apenas com os pressupostos exigidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas também com os princípios gerais do
direito. Do universo de 6 milhões de veículos registrados em Minas,
somente 4.504 pertencem a portadores de deficiência, donde se
conclui que a perda de receita relativa ao imposto não arrecadado,
decorrente das medidas propostas, deve ser relegada à seara da
insignificância, nada representando no Orçamento do Estado. Essa
Comissão entendeu ser pertinente a aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que racionaliza a implementação das medidas
propostas, pela ótica administrativa.

Pelo prisma financeiro e orçamentário, como já foi relatado, é
insignificante o impacto que a medida contida na proposição irá
acarretar, principalmente diante do expressivo benefício social que
institui, possibilitando que os deficientes possam exercer a sua
cidadania, vivendo com dignidade. Vale ressaltar que, ao adquirir seu
próprio veículo, a pessoa com deficiência passará a demandar menos
o transporte público, inclusive ambulâncias, beneficiando outros
usuários que não tenham condição de comprar um carro.

Não concordamos com a modificação proposta no Substitutivo n° 1,
que restringe o benefício aos veículos novos nos moldes da legislação
federal que isenta os portadores de deficiência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI. Assim, esta Comissão propõe o
Substitutivo nº 2, estendendo o benefício pretendido aos veículos com
até cinco anos de uso.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.123/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 2, a seguir
redigido, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, apr esentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera o inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro

de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
III - veículo automotor novo ou com até 5 anos de uso, adquirido por

portador de deficiência, observadas as condições e requisitos
estabelecidos pela Lei Federal nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Sebastião

Helvécio - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.242/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

A proposição foi distribuída inicialmente para a Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua
vez, opinou pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188 combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento pretende proibir os estabelecimentos

comerciais do Estado que aceitam cartão de débito automático em
conta corrente de restringir os produtos comercializados por essa
forma de pagamento.

Em caso de descumprimento da norma, a proposição impõe ao
infrator penalidades de multa, suspensão de atividades e fechamento
do estabelecimento.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou em seu parecer que o
projeto em apreço repercute em mais de uma área do direito, a saber,



458

no direito do consumidor, no direito financeiro e no direito comercial,
tendo em vista que estabelece normas que afetam a relação de
consumo, a relação contratual entre particulares e, ainda, as formas
de crédito.

Assim, é preciso esclarecer que a competência para tratar da
matéria está regulada na Constituição Federal, que, ao estabelecer as
competências legislativas de cada ente federado, confere à União, em
seu art. 22, a competência privativa para legislar sobre direito civil e
comercial, bem como sobre sistema monetário, política de crédito,
câmbio, seguros e transferência de valores. Já o art. 24 da Carta
Magna prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor.

No caso em pauta, aquela Comissão entendeu que a restrição de
mercadorias comercializadas por meio de cartão de débito em conta
corrente interfere no campo do direito do consumidor. Qualquer tipo
de exclusão ou diferenciação na compra de mercadorias afeta
diretamente a relação de consumo, que deve ser amparada por
normas de proteção ao consumidor.

Afirmou ainda a Comissão que o equilíbrio nas relações de consumo
pode ser mantido com uma norma que torne obrigatória a divulgação
de informações claras e evidentes sobre o aceite de cartão de débito.
Na busca de equilíbrio na relação de consumo, o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor assegura expressamente ao consumidor o
direito à informação, que é um de seus princípios basilares. Em
decorrência desse princípio, o comerciante deve informar com clareza
e objetividade o preço e a forma de pagamento.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ratificou o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de modo que a
restrição por parte do comerciante observe os princípios da
informação ao consumidor e da igualdade nas relações de consumo.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, compete informar
que a proposição em apreço não provoca impacto no orçamento
público, porquanto disciplina relações entre particulares, não gerando
nenhuma despesa para o erário.

Conclusão
Em face de exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.242/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.263/2008

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe
visa alterar para Brazópolis a grafia do nome do Município de
Brasópolis.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a este colegiado para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do disposto no art. 102, II, “b”, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.263/2008 de estabelecer que o nome do

Município de Brasópolis deve ser grafado com a consoante “z” em
substituição à consoante “s” e determinar que assim seja utilizado pela
escrita oficial do Estado.

Quando a Vila Braz foi elevada à categoria de cidade, por intermédio
da Lei nº 843, de 1923, o nome Brazópolis, grafado com “z”, foi
escolhido pela população local em homenagem ao Cel. Francisco
Braz Pereira Gomes, pai do Presidente da República Wenceslau Braz,
por sua participação na defesa da emancipação daquela localidade.

Cabe lembrar que o Formulário Ortográfico de 1943, que contém
instruções para a organização do vocabulário ortográfico da língua
portuguesa, ao tentar elucidar alguns de seus aspectos, como a
utilização das consoantes “z” e “s”, estabeleceu, em seu item 39, que
os nomes próprios personativos, locativos e de qualquer natureza,
portugueses ou aportuguesados, estariam sujeitos às mesmas regras
estabelecidas para os nomes comuns.

Com a livre associação da denominação do Município ao nome do
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Brasil, foi adotada a grafia com “s”. Assim, 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”.

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, ficou reforçado o uso do nome em
sua forma equivocada.

Para corrigir a situação e evitar os problemas que a municipalidade
vem enfrentando por causa da confusão estabelecida, foi proposto o
projeto de lei em análise, que é, portanto, meritório e oportuno.

Por fim, esclareça-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o
texto à técnica legislativa.

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

2.263/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Wander

Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.429/2008

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Fahim Sawan, torna
obrigatória a apresentação da Caderneta de Saúde da Criança ou do
Cartão da Criança no ato de inscrição de crianças em creches,
escolas maternais, jardins de infância e no pré-escolar, da rede
pública ou particular, e dá outras providências.

A matéria foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, para
análise preliminar, a qual concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em análise pretende condicionar a matrícula das
crianças na rede pública de ensino à apresentação da sua Caderneta
de Saúde. O art. 1º, § 2º, dispõe que as crianças deverão cumprir o
calendário básico de vacinação, e o art. 3º prevê que a fiscalização do
cumprimento do disposto no projeto, caso este venha a prosperar e se
transformar em lei, ficará a cargo dos Conselhos Tutelares. O objetivo
do autor é aumentar o número de vacinações entre as crianças em
idade escolar.

A Caderneta de Saúde da Criança foi criada em 2005 pelo Ministério
da Saúde para substituir o Cartão da Criança, documento que era
distribuído apenas a crianças menores de 7 anos usuárias do serviço
público de saúde. Já a Caderneta tem sido distribuída desde 2005
para as crianças nascidas em instituições públicas ou privadas e
contém mais informações do que o documento anterior: dados
relativos à gravidez, parto e puerpério, informações sobre as
características do recém-nascido, registros do acompanhamento de
sua saúde, observações sobre a saúde bucal, auditiva e ocular,
registro das vacinas segundo o Calendário Básico de Vacinação, além
de orientações sobre saúde e direitos das crianças. A Caderneta é um
importante instrumento de vigilância da saúde, do crescimento e do
desenvolvimento de crianças até 10 anos e visa auxiliar a família e os
profissionais de saúde no cuidado integral da criança.

O gestor federal do SUS recomenda que os pais sempre levem o
documento nas consultas ou vacinações dos filhos para que o
profissional de saúde faça as anotações devidas. Recomenda ainda
que as crianças que possuem o Cartão da Criança devem mantê-lo
até que seja substituído pela Caderneta.

O Ministério da Saúde trabalha com a possibilidade de transformar a
Caderneta de Saúde em Passaporte da Cidadania, documento legal
da criança que seria utilizado na matrícula da escola, mas não há
informações de que seja prevista a apresentação obrigatória desse
passaporte no ato da matrícula.

É importante esclarecer que a Constituição Federal, no art. 205, e a
Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional - LDB - estabelecem que a educação é direito de
todos e dever do Estado, configurando um direito público subjetivo.

Entendemos que exigências como a preconizada no projeto ferem
os princípios constitucionais e os que regem a legislação relativa à
rede pública de ensino, pois contrariam a lógica do sistema no que diz
respeito à universalidade de acesso, uma vez que impediriam a
matrícula das crianças que não dispusessem da Caderneta.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo
mantendo a obrigatoriedade da apresentação da Caderneta ou do
Cartão da Criança no ato da matrícula, mas permitindo que a
matrícula seja feita mesmo sem a apresentação do documento. O
parágrafo único do art. 1º do substitutivo prevê que, na hipótese de o
Cartão ou a Caderneta não serem apresentados pelos pais ou
responsáveis no ato da matrícula nas escolas da rede pública
estadual ou de as anotações constantes no documento estarem
desatualizadas, a escola deverá comunicar o fato ao Conselho
Tutelar.

Não concordamos com a modificação sugerida por aquela
Comissão. Entendemos que a apresentação da Caderneta de Saúde
não pode ser obrigatória, seja na rede pública de saúde seja na de
ensino; contudo, como a manutenção desse documento pode
contribuir para os pais organizarem o cuidado da saúde de seu filho,
julgamos que a escola deveria solicitar que ele fosse apresentado no
ato da matrícula.

Trata, assim, o projeto, de importante medida de cooperação do
Sistema Estadual de Educação para a saúde pública, uma vez que a
orientação dada pelas escolas aos pais de alunos com até 7 anos de
idade contribuirá para a proteção da sua saúde e, conseqüentemente,
para o seu bom desenvolvimento.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 2 com um dispositivo
que faculta às escolas solicitarem o Cartão da Criança ou Caderneta
de Saúde da Criança no momento da matrícula, bem como orientarem
os pais sobre a importância de manter esses documentos atualizados
e de observar o calendário de vacinação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.429/2008, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
redigido, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta

de Saúde da Criança em escola pública ou privada do Sistema
Estadual de Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de

Educação poderão solicitar aos pais dos alunos com até sete anos de
idade que apresentem o Cartão da Criança ou a Caderneta de Saúde
da Criança no ato da matrícula.

Parágrafo único - Se o documento a que se refere o “caput” deste
artigo estiver desatualizado, a escola orientará os pais sobre a
importância da vacinação e dos cuidados com a saúde de seu filho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 301/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
301/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
147/2003, dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle
ambiental.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, com as
Emendas nºs 1 a 3, a proposição retorna a esta Comissão, para, nos
termos regimentais, ser apreciada no 2º turno. Integra este parecer a
redação do vencido no 1º turno.

Fundamentação
Preliminarmente, gostaríamos de ressaltar que a matéria em análise

tramitou nesta Comissão na legislatura anterior, ocasião em que,
como agora, nosso parecer foi favorável à aprovação da matéria, por
entendermos que contribuirá fortemente para a evolução da política
ambiental de Minas Gerais.
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Lamentavelmente, o contexto que nos levou a apoiar o projeto
naquela ocasião permanece o mesmo, ou seja, ainda é extremamente
baixa a participação dos Municípios mineiros em ações de proteção e
gestão ambiental. Atualmente, apenas quatro Municípios estão
habilitados a licenciar e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras
ou degradadoras do meio ambiente em seus territórios. Esse quadro é
muito difícil de ser alterado, pois, para poder atuar no licenciamento
dessas atividades, se exige que os Municípios invistam na criação e
na manutenção permanente de estrutura técnica e institucional
específica para essa atribuição, o que é incompatível com suas
realidades financeiras.

Em que pese às boas iniciativas recentes do Executivo, como a
implantação de nove regionais do Conselho Estadual de Política
Ambiental – Copam – com o objetivo de descentralizar e facilitar as
atividades de licenciamento ambiental, todos reconhecem as
dificuldades enfrentadas pelos órgãos ambientais do Estado para
atender a todas as demandas, principalmente as de fiscalização e de
monitoramento, o que tem favorecido a prática de atos lesivos ao meio
ambiente e a ocorrência de graves acidentes ambientais.

Portanto, mantemos nosso entendimento de que a iniciativa é
oportuna. Na forma aprovada no 1º turno, irá possibilitar e estimular a
formação de parcerias entre o Estado e os Municípios, para que estes,
cada vez mais, se façam presentes no planejamento e no
desenvolvimento de ações relacionadas com a proteção e a gestão do
meio ambiente.

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

301/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar, relator - Wander

Borges - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 301/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços

Municipais de Gestão Ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Esta lei estabelece a Política Estadual de Apoio e Incentivo
aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, com fundamento no disposto
no inciso VI do art. 23 da Constituição da República e no inciso VI do
art. 11 da Constituição do Estado.

Art. 2º - A Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços
Municipais de Gestão Ambiental tem por objetivo estimular a criação e
o desenvolvimento, nos Municípios, de infra-estrutura administrativa,
de pessoal e de serviços necessários à gestão de matérias
ambientais.

Art. 3º - Para os fins desta lei, gestão ambiental compreende:
I - o estabelecimento de legislação ambiental municipal;
II - o exercício do poder de polícia administrativo-ambiental;
III - a criação e a estruturação de órgãos e entidades municipais;
IV - o monitoramento e a fiscalização de empreendimentos e

atividades potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente;

V - a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas
representativas;

VI - a capacitação de agentes públicos;
VII - a recuperação de áreas degradadas;
VIII - a educação ambiental;
IX - o planejamento, a implantação e a execução de atividades, de

projetos e de obras que visem à preservação, à recuperação e à
melhoria do meio ambiente.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado:

I - oferecer cursos de capacitação a agentes públicos municipais;
II - realizar obras de infra-estrutura;
III - disponibilizar veículos, máquinas, equipamentos e bens imóveis,

entre outros;
IV - ceder aos municípios, sem ônus e por tempo determinado,

agentes públicos estaduais;
V - auxiliar na criação e na implantação de órgãos e entidades

encarregados da gestão ambiental, com prioridade para a instituição
de conselhos municipais de meio ambiente;
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VI - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para
o custeio de programas, projetos e obras voltados para os objetivos
previstos nesta lei;

VII - promover ciclos de debates, fóruns técnicos, seminários, entre
outros eventos, com o objetivo de otimizar as ações desenvolvidas
nos três níveis de governo em prol da qualidade ambiental;

VIII - prestar auxílio técnico nos serviços e nas atividades de gestão
ambiental estabelecidos no art. 3º desta lei.

Parágrafo único - Serão atendidos prioritariamente Municípios de
escassas condições de desenvolvimento socioeconômico, com
população inferior a trinta mil habitantes, nos termos do “caput” do art.
183 da Constituição do Estado.

Art. 5º - São instrumentos da Política Estadual de Apoio e Incentivo
aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental:

I - o cadastramento de Municípios interessados, obedecida a ordem
cronológica e observado o disposto no parágrafo único do art. 4º;

II - o credenciamento para o exercício de atividades delegadas;
III - a avaliação de desempenho;
IV - o cumprimento de metas estabelecidas;
V - o relatório de atividades;
VI - o repasse de recursos;
VII - a cessão de agentes públicos;
VIII - a doação ou a cessão de bens públicos;
IX - a premiação pecuniária ou de reconhecimento pela excelência

dos serviços municipais de gestão ambiental;
X - os planos, programas e projetos instituídos pelo poder público;
XI - a cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento de

atividades, de projetos e de obras que visem à preservação, à
recuperação e à melhoria do meio ambiente.

Art. 6º - A coordenação da Política Estadual de Apoio e Incentivo
aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental será exercida pelo
Estado, em um único nível de direção, admitida a participação
municipal na formulação de planos, projetos e programas para a
implementação dos objetivos previstos nesta lei.

Art. 7º - O descumprimento das condições estabelecidas pelo
Estado no âmbito da política de que trata esta lei acarretará as
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seguintes penalidades para os Municípios parceiros:
I - suspensão, parcial ou total, do credenciamento, até que se corrija

a irregularidade verificada;
II - retomada de bens cedidos;
III - retenção de recursos a serem repassados, até correção das

irregularidades;
IV - suspensão temporária do cadastro.
§ 1º - As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas

cumulativamente, a critério do órgão coordenador da Política de Apoio
e Incentivo aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental.

§ 2º - Na hipótese de reicindência, o período de suspensão do
cadastro não poderá ser inferior a um ano.

§ 3º - O processo administrativo para apuração de infrações
obedecerá ao disposto na regulamentação desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.496/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.496/2008, de autoria do Deput ado José
Henrique, que declara de utilidade pública o Instituto Cultural e
Artístico Rômulo Ferreira Diniz Júnior, com sede no Município de
Fortuna 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° 2.496/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural e Artístico Rômulo

Ferreira Diniz Júnior, com sede no Município de Fortuna de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Cultural e

Artístico Rômulo Ferreira Diniz Júnior, com sede no Município de
Fortuna de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia
Brandão - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.551/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.551/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de

Andrada, que declara de utilidade pública a Associação Pronaos
Rosacruz Savassi Amorc - Pronaos -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.551/2008
Declara de utilidade pública a entidade Pronaos Rosacruz Savassi

Amorc, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Pronaos

Rosacruz Savassi Amorc, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ivair

Nogueira - Fábio Avelar.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 10/9/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José

Limírio Vaz, ocorrido em 6/9/2008, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Fábio Avelar, notificando o falecimento do Sr. Natanael
Vítor de Alcântara, ocorrido em 27/8/2008, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.761 a 2.763/2008 - Requerimentos
nºs 2.888 a 2.896/2008 - Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar,
Wander Borges, Tiago Ulisses e outros e Gustavo Valadares e outros
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de
Política Agropecuária (2), de Saúde, de Assuntos Municipais e de
Cultura e dos Deputados Sávio Souza Cruz (2) e Dalmo Ribeiro Silva -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Carlos
Mosconi e Doutor Viana - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Wander Borges, Tiago
Ulisses e outros e Gustavo Valadares e outros; deferimento -
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 - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros -
Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
João Leite - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, 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
1ª Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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 2.761/2008
Declara de utilidade pública a entidade ABMIND - Apoio e

Integração a Comunidade Negra, Indígena e Carentes de Muriaé e
Regiões, com sede no Município de Muriaé.

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

Apoio e Integração a Comunidade Negra, Indígena e Carentes de
Muriaé e Regiões, com sede no Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A citada entidade, sem fins lucrativos, em

funcionamento desde 4/4/2005, tem por objetivos promover a
ascenção social, econômica e cultural da população negra e indígena,
por meio do resgate e valoração de sua auto-estima e do incentivo ao
seu acesso à educação e ao mercado de trabalho; despertar a
consciência negra e indígena para o exercício da cidadania e
afirmação de sua identidade, a solidariedade a integração racial, bem
como para a melhoria das condições de vida dessas comunidades;
receber, denunciar, investigar e acompanhar, nas formas da lei e da
ética, todas as questões de racismo, sexismo e situação de violência,
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opressão e exclusão em que se encontre a população negra e
indígena de Muriaé e outras regiões do País; implantar um canal de
acompanhamento e assistência aos negros e índios que estiverem em
situação de discriminação racial, entre outros.

Sendo meritório de relevância social o trabalho da entidade,
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 Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.762/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários da

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

Proprietários da Ibituruna - Aspi -, com sede no Município de
Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A entidade em questão presta relevantes serviços na

região onde se situa.
É importante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos

sociais para melhorar a qualidade de vida da população local,
buscando solucionar suas pendências mais importantes relacionadas
a saúde, saneamento básico, habitação, lazer, cultura, educação e
preservação do meio ambiente. No contexto social, assiste e ampara
a infância, a juventude, o idoso e pessoas portadoras de deficiência.

Representar a comunidade junto a órgãos públicos e entidades
privadas, fazendo reivindicações diversas é, também, uma das suas
metas.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se pretende outorgar-lhe.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.763/2008

Altera a Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, fica

acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 2º - (...)
V - estimular o desenvolvimento de pólos de fruticultura em todas as

regiões do Estado.”.
Art. 2º - A Lei nº 12.998, de 1998, fica acrescida do seguinte art. 3º-

A:
“Art. 3º-A - O Poder Executivo estimulará a criação, o

desenvolvimento e a expansão de pólos de produção e de
industrialização de frutas no Estado, observadas as seguintes
diretrizes:

I - reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como um
agente capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social
em todas as regiões do Estado;

II - integração permanente entre órgãos públicos, empresas,
cooperativas e associações de produtores com vistas à tomada de
decisões sobre o setor.

Parágrafo único - Para a consecução do disposto no “caput” deste
artigo, o Poder Executivo promoverá as seguintes ações:

I - elaboração de planilhas oficiais de custos de produção das
diferentes espécies de frutas para subsidiar a concessão de crédito
aos produtores;

II - definição das espécies e das variedades de frutas cujo plantio
será estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor;

III - definição de regiões em que será estimulada a instalação de
indústrias processadoras de frutas;

IV - criação, pelas instituições bancárias oficiais, de linhas especiais
de crédito para:

a) implantação e custeio de pomares definidos como prioritários para
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o desenvolvimento da fruticultura mineira;
b) investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de

frutas por parte de associações ou cooperativas de produtores;
c) implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas por

parte de associações e cooperativas de produtores;
d) adequação e ampliação de indústrias caseiras processadoras de

frutas;
V - criação de seguro rural de investimento, de custeio e de renda

para culturas definidas como prioritárias;
VI - criação de fundo de aval para o financiamento de culturas

definidas como prioritárias;
VII - concessão de incentivos creditícios, fiscais e tributários

diferenciados para as indústrias processadoras de frutas que vierem a
se instalar ou a expandir suas atividades em regiões definidas como
prioritárias.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A fruticultura é um tema que vem ganhando destaque

em várias regiões do País, incluindo Minas Gerais, pois é uma
atividade com características que a tornam bastante atrativa, como:
boa rentabilidade por área plantada; grande potencial de expansão
para atender à demanda crescente dos mercados consumidores
interno e externo; compatibilidade tanto com pequenas propriedades
em regime familiar quanto com projetos empresariais de grande
escala; possibilidade de diversificação de produção e melhoria de
renda do produtor rural.

Além desses aspectos, a fruticultura é um setor que favorece muito
a geração de empregos rurais, pois, normalmente, é pouco
mecanizada e demanda maior volume de mão-de-obra em relação a
diversas outras atividades agropecuárias. Finalmente, é também
indutora da implantação de indústrias de doces, polpas e sucos, de
qualquer porte, que geram mais empregos e receitas para regiões
essencialmente agrícolas.

A fruticultura está amplamente dispersa em todo o território mineiro,
com destaque para as regiões do Triângulo, Norte e Sul. Mais
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recentemente, essa atividade vem ganhando maior impulso na Zona
da Mata. Minas Gerais importa cerca de 70% das frutas que consome.
Do total da produção, 87% concentram-se em apenas três frutas -
laranja, abacaxi e banana -, e a produção mineira de frutas tem estado
estagnada no patamar de 2.000.000t por ano ao longo dos últimos
nove anos, enquanto o Brasil, nesse mesmo período, evoluiu de
35.000.000t por ano para 39.000.000t por ano.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – não
oferece nenhuma linha própria de crédito para financiar a produção de
frutas, e o produtor encontra grandes dificuldades para acessar as
linhas oferecidas pelo BNDES. Há, portanto, necessidade de se
estabelecerem mecanismos de estímulo ao setor, como sistema de
informações sobre a cadeia de produção, pesquisas direcionadas às
necessidades regionais, fundo de aval, seguro agrícola e linhas
diferenciadas de crédito para formação de pomares, beneficiamento e
processamento industrial de frutas, etc.

Este projeto propõe a alteração da Lei nº 12.998, de 1998, por meio
da inclusão de medidas a serem implementadas pelo Executivo, entre
as quais destacamos: definição das variedades de frutas cujo plantio
será estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor; criação de linhas especiais de crédito para formação de
pomares e para implantação de unidades de beneficiamento, de
embalagem e de processamento de frutas; criação de fundo de aval e
de seguro rural para culturas definidas como prioritárias; definição de
regiões nas quais será estimulada a instalação de indústrias
processadoras de frutas; concessão de incentivos fiscais e tributários
diferenciados para indústrias processadoras de frutas que vierem a se
instalar ou a expandir suas atividades em regiões definidas como
prioritárias.

Essas medidas, sem dúvida, são extremamente importantes para o
fortalecimento da fruticultura mineira. Além de dar solução a vários
problemas que têm travado o seu desenvolvimento, são aplicáveis a
todas as regiões e pólos produtores de frutas do Estado.

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

Nº 2.888/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Grande Loja Maçônica de
Minas Gerais pelo transcurso dos 81 anos de sua fundação e por ter
essa Loja elaborado a programação comemorativa do Dia do Maçom.
(- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.889/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Extrema
pelo transcurso do 107º aniversário desse Município. (- À Comissão
de Assuntos Municipais.)

Nº 2.890/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com os familiares de João
Bello de Oliveira Filho pelo transcurso do centenário de seu
nascimento. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.891/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Secretaria de Defesa Social, à Ouvidoria do
Sistema Prisional do Estado e à Secretaria Especial de Direitos
Humanos de Brasília providências com vistas a que sejam verificadas
possível ilegalidade e prática criminosa nas dependências do Presídio
Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves.

Nº 2.892/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Corregedoria da PMMG providências com vistas à
instauração de procedimento investigativo destinado a apurar o
desaparecimento de menores em que estariam envolvidos policiais
militares de Contagem.

Nº 2.893/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Ouvidoria de Polícia do Estado providências com
vistas a que seja agilizada a apuração do desaparecimento de
menores em que estariam envolvidos policiais militares de Contagem.

Nº 2.894/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Justiça de Direitos Humanos - CAO - DH - providências com vistas à
apuração do desaparecimento de menores em que estariam
envolvidos policiais militares de Contagem. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)
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Nº 2.895/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Saúde providências com vistas à
elaboração de nota técnica sobre a aplicabilidade do Projeto de Lei nº
601/2007, que torna obrigatório sejam equipados com desfibrilador
cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos que menciona.

Nº 2.896/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Saúde providências com vistas a que seja
averiguada a utilização de microônibus de Januária, parados no
almoxarifado da Prefeitura de Manga, com objetivos políticos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Fábio Avelar, Wander Borges, Tiago Ulisses e outros e Gustavo
Valadares e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Política Agropecuária (2), de Saúde, de Assuntos
Municipais e de Cultura e dos Deputados Sávio Souza Cruz (2) e
Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, amigos da TV Assembléia, meus senhores e minhas
senhoras, o motivo que me traz à tribuna, nesta tarde, é muito triste,
mas temos o dever de comunicar a todos os nossos colegas.
Apresentamos essa comunicação à Mesa desta Casa, a fim de que
seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr.
Natanael Vitor de Alcântara, funcionário do meu gabinete, ocorrido em
27/8/2008. Solicitamos que seja dada ciência da manifestação à
família do finado, na pessoa de sua esposa, Sra. Maria Gelma Alves
de Alcântara.

Natanael, como era conhecido por todos, era líder comunitário e
assessor de meu gabinete. Pessoa de temperamento ameno e
convivente, Natanael marcou a sua passagem por este mundo pela
correção de conduta e pela firmeza de seu caráter. Nascido em
Vargem Alegre, filho de Gerson Martins Vitor e Hilda Maria de
Alcântara, teve como irmãos: José Raimundo, Maria, Maria Romilda e
Vanilda. Natanael veio para Belo Horizonte em 1973, com o objetivo
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de buscar oportunidades de trabalho que assegurassem uma vida
estável, favorecendo as possibilidades de desenvolvimento
profissional e social. No grande centro, passou a residir inicialmente
no Bairro Petrolândia, na casa da sua tia Maria Cedina de Miranda,
mudando-se posteriormente para o Bairro Vista Alegre, região Oeste,
onde morou até sua morte. Antes de ingressar na vida pública,
trabalhou na Cohab e em diversas empresas, entre elas a Fiat e o CB
Merci.

No Bairro Vista Alegre, Natanael rapidamente conheceu e se
entrosou com a comunidade. Religioso e de atitude cristã por
convicção, ele participou dos movimentos da igreja local, fato que
possibilitou um amplo conhecimento dos moradores do Vista Alegre e
permitiu o surgimento do líder comunitário comprometido com as
questões prioritárias do bairro. Nessa condição, foi Presidente da
Associação Comunitária Progressista do Bairro Vista Alegre. O rápido
processo de conhecimento do seu nome criou oportunidade de
ingresso na vida política, tendo trabalhado com a Senadora Júnia
Marise e com o saudoso Deputado Álvaro Antônio, de quem era fiel
escudeiro. Trabalhou também com o Deputado Ronaldo Vasconcellos
por vários anos. Posteriormente veio ao meu gabinete, onde trabalhou
durante oito anos. Político por vocação, Natanael candidatou-se a
Vereador por quatro vezes, recebendo expressiva votação nessas
ocasiões. Ressalto a penúltima eleição: apenas no seu bairro, recebeu
o voto de quase 3 mil eleitores. Cidadão de formação cristã, Natanael
sempre foi voltado para o lar e a família. Casou-se com Maria Gelma
Alves de Alcântara, tendo o casal dois filhos: Natália Vitor de
Alcântara e Alan Vitor Alves de Alcântara. Além de pai, marido
exemplar e amigo dedicado, Natanael foi um líder comunitário atuante
e competente, assessorando sempre os parlamentares com quem
trabalhou. No seu velório, compareceram familiares, políticos, amigos,
colegas de trabalho e membros da comunidade, que, ainda surpresos
e entristecidos com a rapidez da enfermidade que lhe tirou a vida,
foram levar o adeus saudoso ao fiel amigo.

Pelas atividades que exerceu ao longo de sua vida, seja como líder
comunitário, seja como político respeitado, manifesta-se o profundo
pesar pelo seu falecimento. Querido amigo Natanael, esta é uma
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simples homenagem desta Casa, que registrará para sempre, com
muito carinho, a dedicação que você sempre teve àqueles a quem
prestou tão importante serviço. Que Deus fique com você e ampare
sua família e a todos nós, seus amigos!

Sr. Presidente, nos minutos que me restam, gostaria de informar que
já instalamos formalmente, nesta Casa, a Comissão dos Aeroportos,
com requerimento do nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, que veio em hora muito oportuna. Mais uma vez, assistimos à
pressão muito grande de algumas das empresas aéreas, a fim de se
retornar com os vôos para o Aeroporto da Pampulha, demonstrando
uma total falta de sensibilidade, uma total falta até mesmo de
compreensão do momento que vivemos. Comissão semelhante a
essa, também com o mesmo nome, criada por meio de requerimento
de minha autoria, foi implantada em 2003, concluindo seus trabalhos
em 2004, tendo este Deputado como relator. Naquela época, já
vislumbrávamos a necessidade de revitalização do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, cujo sucesso ficou comprovado por
todos nós, mineiros. Inicialmente, quando esse assunto começou a
ser debatido nesta Casa, várias posições e segmentos manifestaram-
se contrários; porém hoje verificamos que é unanimidade a posição no
que se refere à transferência e à revitalização do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves. Mentor dessa revitalização, o
Governador Aécio Neves mostrou, mais uma vez, a sua competência,
assim como a de sua equipe, procurando, de maneira ágil, favorecer e
facilitar toda a acessibilidade àquele aeroporto, implantando a já
quase concluída Linha Verde, mas também há várias medidas de
infra-estrutura sendo providenciadas.

Gostaríamos também de destacar, aqui, que foi anunciado ontem
pelo Governador Aécio Neves uma importante linha de contorno do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, numa extensão de 18km.
Esse projeto foi autorizado ontem pelo Governador. Há ainda a notícia
do recente processo da estação do novo anel rodoviário, que também
integrará o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, uma vez que fará
um novo contorno de Belo Horizonte, na Região Metropolitana,
passando pelas cidades de Sabará, Santa Luzia, Vespasiano,
Ribeirão das Neves, Contagem e Betim. No momento houve também,
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por parte da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado, uma reformulação, uma reestruturação total do sistema de
aviação regional. Várias ações de reforma, ampliação e melhorias
foram implantadas em todos os nossos aeroportos. Ontem, foi
também anunciado pelo Governador um programa aproximadamente
de R$50.000.000,00, voltado para incrementar, fomentar a aviação
regional, que hoje, como todos nós observamos, vem se mostrando
mais forte, em crescimento, a cada dia.

Por tudo isso que acabamos de dizer, acreditamos que uma posição
como essa seria uma atitude que viria na contramão da história. Então
seria um retrocesso muito grande, se tivéssemos de atender a essa
demanda das empresas, de estarem retornando suas atividades para
o Aeroporto de Confins.

O que nos entristece ainda mais, Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, é que, por detrás dessa medida, vemos
exclusivamente o interesse comercial. Tivemos informações,
divulgadas pela mídia, de que a Blue, a empresa Azul de aviação,
encomendou e está adquirindo um lote muito grande de aeronaves da
Embraer, mas, em troca, teria acertado com a Anac o retorno desses
vôos para Confins.

Em virtude dessa notícia, empresas como a Gol e a TAM,
procurando fazer uma reserva de mercado, solicitaram formalmente à
Anac a transferência desses vôos para a Pampulha. Fala-se que
estão tratando da criação de vôos, mas, na realidade, o que pudemos
constatar é que a nossa demanda já está praticamente atendida e que
essa notícia seria apenas um pano de fundo para o real interesse, que
é o de retornar esses vôos para a Pampulha, num momento em que
deveríamos estar todos preocupados com a duplicação, já necessária,
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Foi constatado que o
processo de revitalização do Aeroporto de Confins se deu de maneira
bastante rápida, já tendo conseguido atingir os limites da sua primeira
etapa e justificando a implantação da segunda etapa. Todos nós
sabemos tratar-se de um empreendimento de grande envergadura,
por isso precisamos, desde já, empenhar todas as nossas forças para
dar início a esse processo de duplicação do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves. Nessa linha estaríamos tomando uma medida
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necessária, estaríamos ajudando a aviação nacional e, por que não
dizer?, a aviação mineira. Não devemos aceitar uma medida como
essa de transferir vôos novamente para a Pampulha num momento
inadequado e inoportuno, demonstrando um grande retrocesso.

Seria importante salientar aqui também a posição do próprio
Superintendente do Aeroporto da Pampulha. Ele disse que essa
medida seria um grande retrocesso e que o Aeroporto da Pampulha,
hoje, não teria condições de atender a mais essa demanda, em
virtude da falta de infra-estrutura e, principalmente, em virtude da falta
de segurança para as grandes aeronaves. Por isso, Sr. Presidente,
termino minha fala fazendo aqui um apelo a todos os nossos colegas
Deputados para participarem dessa Comissão recém-implantada, que
tem este Deputado como Presidente, o Deputado Gustavo Valadares
como Vice-Presidente e o Deputado Gil Pereira como relator. Nossa
Comissão tem um prazo de 60 dias para concluir seus trabalhos, e
esperamos, durante esse tempo, contar com o apoio de todos os
Deputados, pois este é o momento de demonstrarmos, de maneira
clara, a posição de Minas, contrária a esse grande retrocesso que
seria o retorno dos vôos para a Pampulha, deste famoso quadrado:
Belo Horizonte, Brasília, Rio e São Paulo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, recebi ontem um
documento enviado pelo Presidente do Conselho Regional de
Medicina, Dr. Herman von Tiesenhausen, relatando uma situação
grave, em Minas Gerais, que está acontecendo nas urgências, nos
prontos-socorros do Estado. Trata-se de uma ação da Polícia Civil
exigindo que os médicos que trabalham nesses serviços de urgência,
os plantonistas das unidades hospitalares façam, segundo me informa
o Presidente do CRM-MG, o exame de perícia médica, o auto de
corpo de delito. Os médicos que não estiverem de acordo com isso
estarão correndo risco até de prisão.

Tivemos uma reunião conjunta das Comissões de Saúde e de
Defesa do Consumidor. Levei o caso ao conhecimento das Comissões
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e expus o problema ali, pois é muito grave e sério, uma vez que afeta
o atendimento de urgência do Estado inteiro e a exigência me parece
totalmente equivocada. Proceder a esse tipo de exame não é função
de plantonista de pronto-socorro, de urgência e emergência, mas, sim,
de médico perito. O médico responsável pelo atendimento de urgência
tem de atender o paciente de acordo com a situação que ali ocorre.
Ele está apto, qualificado e habilitado para dar o primeiro atendimento,
preencher o relatório médico e fornecer todas as informações
necessárias a quem de direito, mas não para fazer essa perícia
médica, que não é função dele. Porém, se não a faz, está sendo
ameaçado.

Então, se trata de uma situação grave e que já ocorreu em algumas
cidades de Minas Gerais, como Uberaba. Em Poços de Caldas, no Sul
de Minas, já teria ocorrido, também. Portanto, faremos uma audiência
pública, o mais rápido possível, para tratar desse problema, que é
grave e também me parece um equívoco, uma imposição que se faz à
classe médica de forma absolutamente equivocada, pois não é essa a
função do plantonista. Ele tem de se preocupar com os pacientes
graves. Além disso, ainda passa ali um período tenso da sua
atividade, não podendo assumir a responsabilidade de fazer um
exame para o qual nem está preparado, que é esse exame de perícia.

Então, Sr. Presidente, desde já manifesto esse meu posicionamento.
Faremos, como disse, uma audiência pública na Comissão de Saúde
e para ela convidaremos a Secretaria de Defesa Social do Estado.
Tenho certeza de que será muito importante, pois o Dr. Maurício
Campos é uma pessoa muito experiente, um homem preparado e
ponderado, bem como a sua equipe. Além disso, convidaremos o
CRM-MG, o Sindicato dos Médicos e membros do Ministério Público,
a fim de que possamos estabelecer uma norma correta para o
atendimento desses pacientes no nosso Estado, sem querer imputar
ao médico plantonista essa obrigação, que não é dele. É isso que
precisamos deixar bem claro.

Sr. Presidente, vim a esta tribuna nesta tarde para manifestar-me a
respeito do evento, ocorrido anteontem, no Palácio da Liberdade, em
que o Governador Aécio Neves lançou um pacote de obras
extremamente diversificado, envolvendo várias secretarias de Estado.
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Esse pacote tem a soma extremamente expressiva de
R$280.000.000,00 para a realização de obras no Estado inteiro. Essa
é mais uma demonstração da pujança do governo, da atividade
extremamente profícua do Governador Aécio Neves e de toda a sua
equipe, beneficiando o Estado de todas as maneiras, levando
desenvolvimento, progresso e bem-estar para os mineiros de todas as
regiões de Minas Gerais. Com muita satisfação e alegria participamos
desses eventos, porque vemos a ação positiva do governo. Não é
apenas a intenção de fazer uma boa política; muito mais que isso, é a
ação concreta, objetiva, mostrando o que está sendo feito no Estado.
Fico feliz porque a minha região, o Sul de Minas, foi contemplada com
diversas obras. Essas obras envolvem a Secretaria de Educação e a
de Obras Públicas. Diversas áreas serão beneficiadas, a exemplo de
escolas em que serão construídas quadras esportivas cobertas, o que
é muito importante.

Serão contempladas com esses benefícios 300 escolas do Estado.
Na área da Secretaria de Transportes, os benefícios também serão
enormes. Haverá construção e recuperação de estradas, assim como
de acessos a cidades. Serão feitas a manutenção e a duplicação de
algumas vias. Essas obras são importantíssimas para todos nós.
Quero salientar algumas obras da minha região, as quais considero
muito importantes, até como uma forma de levar informações ao povo
de minha região e de manifestar nossa satisfação relativamente às
ações do Governador Aécio Neves, que não mede esforços para fazer
este grande governo de vanguarda em nosso país. Por isso, ele é o
Governador mais bem avaliado do Brasil, atualmente.

Sr. Presidente, em Poços de Caldas, inauguraremos, na próxima
semana, a duplicação da chamada Rodovia da Alcoa, que une o
centro de Poços de Caldas à Zona Sul dessa cidade, região
extremamente importante e muito povoada. Essa grande avenida será
duplicada graças a uma parceria entre o governo municipal - chefiado
pelo Prefeito Sebastião Navarro, que tem como Vice o Paulinho Couro
Minas, que também trabalhou muito por essa duplicação - e o governo
do Estado. Haverá recursos do Município, por intermédio do
Departamento Municipal de Eletricidade - DME -, e do governo do
Estado, que muito contribuiu para que essa obra pudesse ser
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finalizada, o que praticamente já está ocorrendo. Na próxima semana,
deveremos inaugurar essa obra em Poços de Caldas, com a presença
do Governador Aécio Neves, que visitará a cidade e essa estrada que
ele ajudou a construir. Considerando o momento político que estamos
vivendo, será muito importante sua ida a Poços de Caldas.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de dizer que minha cidade natal,
Andradas, foi também muito beneficiada pelas ações do Governador
Aécio Neves. Para essa cidade, uma obra é prioritária: seu contorno.
Andradas atualmente apresenta grande movimento, que precisa, todo
ele, passar por dentro da cidade, o que provoca problemas para a
infra-estrutura do Município, além de desconforto e insegurança para
seus moradores. Há muito tempo, estamos pleiteando a realização
desse contorno. Fui com a Prefeita Margot Pioli, no ano passado, a
uma audiência com o Governador Aécio Neves, que naturalmente
entendeu a dimensão do nosso problema e autorizou os estudos
iniciais para essa obra. Posteriormente, com o Secretário de
Transportes, Fuad Noman, obtivemos a autorização para a confecção
do projeto de engenharia, que já deve ficar pronto nas próximas
semanas. Em seguida, como já houve autorização do Governador,
anteontem, essa estrada do contorno poderá ser licitada e ter seu
início. Essa obra realmente é da maior importância, é prioritária para a
cidade de Andradas. Tivemos também, Sr. Presidente, autorização do
Governador para a realização do projeto de duplicação de uma
estrada que vai da cidade de Andradas até a divisa do Estado de São
Paulo. Andradas é muito próxima à divisa dos Estados de Minas e de
São Paulo, e essa estrada apresenta grande movimento. O
Governador autorizou o projeto, o que representou ajuda muito
importante para o Município. É bom salientar que o Vice-Governador,
Prof. Antonio Anastasia, fez visita a essa cidade, há alguns dias,
ocasião em que recebeu várias solicitações, que atendeu com a
solicitude, com a competência e com a sensibilidade que lhe são
peculiares. Já foi autorizado o projeto, que, em breve, será realizado.
Assim, em breve, será iniciada a obra - a duplicação da estrada que
une a cidade de Andradas à divisa do Estado de São Paulo -, grande
anseio da população dessa cidade.

Foi autorizada, ainda, a construção de duas quadras cobertas em
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duas escolas da cidade, o que trará enorme benefício para a
juventude. Enfim, são coisas extremamente alvissareiras para
Andradas e região. Conseguiram-se outras obras, e uma delas
parece-me extremamente importante: a conclusão do asfaltamento da
estrada que liga as cidades de Botelhos e Divisa Nova. Essa obra foi
iniciada há algum tempo, mas ficaram faltando 4km ou 5km. Está para
ser feita também uma ponte, cuja conclusão foi autorizada agora, a
fim de atender a população. Trata-se de uma estrada importante, pois
une regiões do Sul de Minas, além de atender as populações de
Botelhos e Divisa Nova. É uma região rica, altamente produtiva, com
destaque na produção de café. Ou seja, é um importante pólo
produtor de café, que agora vai ser beneficiado com a conclusão
dessa obra.

Sr. Presidente, Alfenas também foi beneficiada pelo Governador
Aécio Neves, que, há algum tempo, tinha autorizado a construção de
um anel viário, obra extremamente importante para o desenvolvimento
da cidade, bem como para o conforto da população. Aliás, essa é uma
obra cara, mas foi autorizada, e a licitação já está em andamento.
Agora foi autorizada também a ligação asfáltica entre a cidade e a
unidade prisional, que já está pronta e vai ser inaugurada nos
próximos dias.

São obras vultosas, qualificadas e fundamentais para o
desenvolvimento da cidade de Alfenas, bem como para as demais da
região do Sul de Minas.

Sr. Presidente, por fim, parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
pelo importante trabalho realizado, visando asfaltar as estradas de
acesso e remodelar o aeroporto de Ouro Fino, a fim de atender bem a
população daquela cidade, que tem muita tradição. Conforme
anunciou o próprio Governador, essa obra foi decidida nos 47 minutos
do segundo tempo. Todos estimamos a referida cidade, cujo povo é
hospitaleiro, trabalhador, enfim, é um povo invejável sob todos os
aspectos. Essa obra marcará o desenvolvimento da cidade.

Será concluído ainda um trecho, se não me engano, de 9km, o qual
liga as cidades de Jacutinga e Pinhal. Há anos esse trecho está
nessas condições, sem conclusão. Na verdade, o término dessa
estrada já havia sido autorizado na época do Governador Eduardo
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Azeredo, oportunidade em que eu era Secretário de Assuntos
Municipais e participei desse trabalho. Todavia, infelizmente, em
virtude de questões políticas, a obra não foi adiante. Agora, contando
com o empenho do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, cujo trabalho
acompanhamos, a estrada foi incluída no pacote de obras
autorizadas. Portanto, agora, essa obra vai ser concluída, fato que se
deve à ação positiva e competente do Governador Aécio Neves. Por
esse motivo, parabenizamos o Deputado Dalmo.

Sr. Presidente, manifesto aqui minha satisfação em apoiar o
Governador Aécio Neves, que faz um governo exemplar, sob todos os
aspectos, no Estado de Minas Gerais, colocando-o na posição de
vanguarda em nosso país. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, funcionários da Casa e telespectadores da TV
Assembléia, boa-tarde. Cumprimentamos também os alunos da 7ª
série do Colégio Loyola, que nos honram com a sua presença, para
conhecerem as dependências e o funcionamento da Casa Legislativa
de Minas Gerais. Demais pessoas que nos assistem das galerias, Sr.
Presidente, dois assuntos me trazem novamente a esta tribuna; já
falei ontem e, pela relevância, pela importância e pela urgência, não
posso deixar para a semana seguinte, porque a política, como a vida,
é muito dinâmica. O primeiro assunto me foi inspirado por uma ação
do colega Deputado Sargento Rodrigues, que, com muita inteligência,
está conseguindo o apoio dos Deputados para a criação de uma CPI
aqui, na Assembléia Legislativa, em relação a uma questão
extremamente grave, complexa e perigosa, que vem trazendo
enormes preocupações a todos nós, que queremos o bem do povo do
nosso Estado.

Há dois meses, li aqui, por várias vezes, e acabamos aprovando em
Plenário um projeto de lei do Deputado Leonardo Moreira que versava
sobre o ordenamento das casas de desmanches de carros no Estado.
Não bastasse esse projeto de lei, o Deputado Sargento Rodrigues,
inspirado nos acontecimentos, trouxe à Casa, agora, a necessidade
de uma investigação maior dessa situação, por meio de uma
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comissão parlamentar de inquérito, cujo requerimento já assinei.
Assinei porque sei que isso ocorre com uma freqüência muito maior
do que se pensa e agride a sociedade mineira, o cidadão mineiro, que
tem de ter segurança e livre trânsito na sua cidade, em suas ruas, em
todos os lugares. Infelizmente, isso não vem acontecendo porque, a
toda hora, as pessoas são abordadas por estranhos e são agredidas.
Em seguida, tomam-lhes o carro, o veículo ou a moto. Acabam
perdendo o veículo, que dificilmente é recuperado, porque, em pouco
tempo, vai para uma dessas casas de desmanche. Desfazem o
veículo para a venda de peças a esse outro grupo extraordinário, que
é o grupo dos receptadores. Temos de agir com rigor também no
combate a esse grupo, que é tão ou mais criminoso que o dos
desmanchadores.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço ao ilustre
colega Deputado Doutor Viana. V. Exa., com uma fala muito serena e
tranqüila, transmite à população de Minas Gerais exatamente uma
preocupação que vem cada vez mais se agravando em Belo
Horizonte, em nossa região metropolitana e em todo o Estado. V. Exa.
traz a notícia da nossa iniciativa e da coleta de assinaturas para a
abertura de uma comissão parlamentar de inquérito que visa
investigar profundamente essa questão do desmanche, do furto e do
roubo de carros, da formação de quadrilha e da receptação de
veículos que vem ocorrendo aqui, no nosso Estado.

Deputado Doutor Viana, as palavras de V. Exa. estão em perfeita
sintonia com uma matéria publicada no dia 25 de maio deste ano, no
jornal “Estado de Minas”, que diz o seguinte: “Um carro que levou
anos para ser comprado foi destruído em menos de 15 horas. Foi
assim que uma funcionária pública de 54 anos, que pediu anonimato,
encontrou seu Fiat Palio preto em uma oficina de desmanche de
veículos na Rua Artur Haas, no Bairro Jardim Montanhês, Região
Noroeste de Belo Horizonte. Ela foi assaltada às 15 horas de sexta-
feira em uma floricultura no Bairro Palmares, Região Nordeste da
cidade. Com uma arma apontada na cabeça, a mulher entregou ao
ladrão a chave do seu automóvel e a sua bolsa. Por volta das 8 horas
de ontem, encontraram o carro totalmente desmontado, escondido em
uma oficina de lanternagem. A placa era a única peça inteira. O dono
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do estabelecimento, Rubens de Souza, de 52 anos, disse que
demorou 5 horas para desmanchar o carro. Ele contou que um
homem chamado Aécio pagaria R$1.000,00 pelo serviço”.

Essa é a primeira matéria que trouxemos para ilustrar a situação. A
segunda, também publicada no “Estado de Minas” recentemente, no
dia 6 de setembro, e intitulada “Dupla executa comerciante”, diz o
seguinte: “O dono de uma autopeças na Avenida Pedro II, Bairro
Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi morto às 10
horas de ontem, com sete tiros de pistola 9mm, a maioria na cabeça.
A vítima, Hemerson Cardoso Taxa, de 36 anos, atendia um cliente
quando dois homens armados chegaram e subiram no balcão para
matá-lo. A polícia investiga se o crime tem ligação com o desmanche
de carros roubados, pois, no ano passado, o estabelecimento foi alvo
de operações de combate à receptação de peças roubadas”.

Portanto, ilustre Deputado Doutor Viana, V. Exa. aborda o assunto
com muita precisão, com a preocupação de um Deputado
responsável, que se preocupa exatamente em dar resposta a uma
demanda da sociedade. Temos esse encargo como representantes do
povo, seja por meio de projeto de lei, seja por meio de fiscalização de
uma comissão especial ou de uma CPI. Neste momento, como V.
Exa. já assinou o nosso pedido de instalação da CPI, solicito seu
empenho junto ao nosso Presidente, para que não tenhamos o
trabalho de colher 30, 40 assinaturas, e depois não ver essa comissão
realmente implacando. Aproveito o momento para fazer apelo ao
Deputado Alberto Pinto Coelho. O Congresso Nacional tem CPI do
Tráfico de Armas, CPI da Pedofilia, CPI dos Grampos, ou seja, há
pelo menos quatro comissões desse tipo em andamento lá. E esta
Casa está um marasmo, esta Casa precisa agir, não porque está mais
tranqüila, alguns projetos tramitam normalmente, mas porque o fato
existe e é de grande relevância social. Portanto atende ao previsto no
art. 112 do Regimento Interno, ou seja, é de grande repercussão
social.

Essa questão de o cidadão ser assaltado à luz do dia, com arma na
cabeça, e o seu carro ser levado e simplesmente desaparecer... A
polícia monta um cerco, bloqueio, e o veículo some, entra num galpão,
numa oficina, e é picado, cortado, como vulgarmente se diz. V. Exa.
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há de convir que existe uma série de crimes que gravitam no seu
entorno: formação de quadrilha, furto, roubo, estelionato e até
homicídios e latrocínios, que também são conseqüência dessa
atividade criminosa.

Agradeço a V. Exa. o apoio, a serenidade e a seriedade com que
vem desenvolvendo seu mandato nesta Casa. Continuaremos
colhendo assinaturas para que, em breve, a Assembléia de Minas
tenha mais uma CPI instalada. Seremos um de seus membros natos.
Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Realmente esse assunto preocupa-nos
muito, porque o cidadão já não tem sossego hoje. Os impostos são
cobrados, as taxações ocorrem, o dever do Estado está na
Constituição e é direito do povo. Mas esse direito não está sendo
exercido. As pessoas já não podem passear, nem sequer sair de casa
de carro.

Há pouco tempo, ocorreu um fato nas proximidades da minha casa,
às 23 horas, numa rua mais deserta, com pouco movimento: um carro
bateu na traseira de outro, a motorista desceu para reclamar e foi
assaltada.

Levaram o carro dela e a deixaram na mão. Uma outra vítima ligou
para a polícia, mais adiante, na Bandeirantes - eu moro no Sion.
Trata-se de uma senhora que estava dirigindo, por volta de 22h30min,
e que bateu numa árvore, por isso chamou a polícia para fazer um
BO, uma ocorrência, por causa do seguro. Ela ligou para o 190 e ficou
esperando. Enquanto esperava, chegaram dois rapazes, de moto, e
assaltaram-na. Por sorte, a polícia apontou na esquina - a rua era
pequena - viu os dois rapazes arrancarem violentamente, e a mulher
gritando: assalto! Eles correram e conseguiram pegar os ladrões.

Já não há sossego nem tranqüilidade para o cidadão não só desta
cidade mas também de qualquer outro canto do Estado e do País.
Não sabemos onde vamos parar. O que será do futuro de nossos
filhos e netos? Precisamos combater esse problema na raiz, no cerne,
na cabeça, no núcleo, no cérebro.

Existem muitas pessoas importantes por trás disso, na maioria das
vezes. Portanto, precisamos explorar profundamente essa questão. É
por isso, Deputado Sargento Rodrigues, que somos parceiros nessa
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busca, com o único intuito de aliviar a gravidade das agressões, a falta
de segurança e a violência contra os cidadãos mineiros e brasileiros.

Vamos acompanhar, com muito carinho, o desenrolar dessa CPI. De
nossa parte, na Mesa não faltará apoio para que essa CPI seja
viabilizada e acatada.

Não concordo quando V. Exa. diz que a Assembléia está inoperante.
Essa sua impressão talvez seja porque, muitas vezes, são sugeridas
CPIs que não têm tanta necessidade. Mas essa é uma realidade
extremamente “sangrante”, que precisa ser corrigida e combatida. A
CPI é uma porta muito segura para se buscarem os responsáveis ou
para se inibir a existência dessas casas de desmanches e dos
receptadores, que são tão criminosos quanto todos os outros.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Novamente
cumprimento V. Exa. Uma das coisas que nos entristece muito é que
as pessoas, quando são vítimas, passam por uma situação
desesperadora. Aliás, essa pessoa que teve uma arma apontada para
a sua cabeça e que teve o seu carro levado é funcionária da nossa
Casa, funcionária deste Poder Legislativo. Ela não se identificou, pois
teve medo de represália dos bandidos. Essa pessoa morreu agora,
como tantas outras vítimas que morreram ou foram baleadas, mortas,
assassinadas friamente e cruelmente.

Quando assistimos, de fora, não temos a sensibilidade de um pai, de
uma mãe, de um primo, de um irmão ou de um tio, que está próximo
da família que passa por aquele problema. É com essa preocupação
que nós nos devemos mover dentro deste Poder Legislativo, ou seja,
temos de lutar para defender essas famílias, o pai, a mãe, a esposa,
enfim, aqueles que estão vendo um filho ou um ente querido ser morto
dessa forma, por causa de um carro. Temos de ter essa coragem,
essa percepção para fazer valer o nosso trabalho numa CPI.

Mais uma vez, agradeço a V. Exa.
O Deputado Doutor Viana - Realmente é palpitante a situação.

Ficamos entusiasmados e queremos intervir para aliviar um pouco o
preço que a sociedade vem pagando pela agressão, que, aliás, não se
deve à inoperância do Estado.

O governo vem dando todo o apoio à polícia, para que esta exerça
seu papel da melhor maneira, e ela procura fazê-lo. Mas a
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agressividade e a brutalidade dos bandidos é algo desumano, muitas
vezes desnecessário. Roubam um veículo e, após andarem no carro
por 20m, viram-se e dão um tiro no cidadão; às vezes o acertam,
tirando-lhe a vida ou deixando-o com seqüelas para sempre.

Peço ao Presidente mais 2 minutos para tratar de um segundo
assunto rapidamente, o qual não posso deixar de citar por ser muito
importante. Trata-se do Prêmio Aberje Regional em Minas, que a
Assembléia ganhou pelo projeto Expresso Cidadania. Quero falar
apenas duas palavras para mostrar como foi importante a decisão da
Presidência desta Casa de acatar a sugestão da Escola do Legislativo
para patrocinar esse projeto. O Expresso Cidadania saiu por 13
cidades-pólos, indo às escolas estaduais e conscientizando alunos de
16 a 18 anos da importância de participar votando e atuando na
política. As pessoas vêm se desinteressando pela política cada vez
mais, especialmente o jovem, por estar naquela fase em que não é
obrigado a votar, em razão das notícias transmitidas pela mídia, na
maioria das vezes verídicas, a respeito de homens públicos que, em
vez de exercerem seu mandato em benefício da população,
engrossam as fileiras da corrupção. Isso entristece e tira a simpatia do
jovem pela política. A Assembléia foi a essas cidades e dará
prosseguimento ao projeto, segundo o nosso grande Presidente,
Alberto Pinto Coelho, que deu todo o apoio e incentivou o projeto,
porque tem consciência da importância desse trabalho. O pessoal da
Casa, principalmente da Escola do Legislativo, com muita
competência, levou a mensagem esclarecedora, com entretenimento
e divertimento, de que a política é importante, pois está presente em
tudo na vida. A Assembléia ganhou o Prêmio Aberje Regional e
concorrerá ao prêmio nacional. O importante não é o prêmio, mas sim
o objetivo alcançado com um grupo de cerca de 20 mil jovens que
receberam essas orientações. Claro que não estamos fazendo nada
mais do que nossa obrigação, mas ficamos felizes com esse
reconhecimento, que enfatiza mais ainda a necessidade de
continuarmos com esse projeto proativo e positivo, liderado pelo
nosso Presidente, inspirado no trabalho e na iniciativa da Escola do
Legislativo. Obrigado.

Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
de alunos do 8º ano do Colégio Loyola, a qual muito nos honra.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.895 e 2.896/2008, 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
Turismo - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 10/9/2008, dos
Requerimentos nºs 2.836/2008, do Deputado Chico Uejo, 2.838/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.853/2008, do Deputado Alberto
Pinto Coelho; de Política Agropecuária (2) - aprovação, na 24ª
Reunião Ordinária, em 2/9/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.555/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.600/2008, do Deputado Fábio
Avelar, e do Requerimento nº 2.826/2008, do Deputado Jayro Lessa;
e aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 9/9/2008, do Projeto de
Lei nº 2.645/2008, do Deputado Fahim Sawan; de Saúde - aprovação,
na 21ª Reunião Ordinária, em 10/9/2008, dos Requerimentos nºs
2.823/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.831/2008, do
Deputado Weliton Prado; de Assuntos Municipais - aprovação, na 25ª
Reunião Ordinária, em 10/9/2008, dos Requerimentos nºs 2.837 e
2.846/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.839 e 2.864/2008,
do Deputado Inácio Franco; e de Cultura - aprovação, na 21ª Reunião
Ordinária, em 10/9/2008, do Projeto de Lei nº 2.378/2008, do
Deputado Carlos Pimenta, e do Requerimento nº 2.863/2008, da
Deputada Gláucia Brandão (Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Wander Borges, Tiago
Ulisses e outros solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o Tauá Hotel & Convention pelos 20 anos de sua
fundação, e Gustavo Valadares e outros solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear o Rotary Club BH Oeste pelos 50
anos de sua fundação.

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 especiais de
amanhã, dia 12, às 8 e às 14 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Inexistência de quórum especial para votação de veto - Discussão, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.590; discurso
do Deputado Padre João; questão de ordem - Encerramento.

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

- Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - 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 - Rêmolo
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Aloise - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h12min, a lista

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e 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 - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para a votação do Veto Total à Proposição de Lei nº
18.515, mas que o há para a discussão do Veto Parcial à Proposição
de Lei nº 18.590.

Discussão do Veto Parcial à 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. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas, na
Mensagem nº 260/2008, que contém o Veto Parcial à Proposição de
Lei nº 18.590, percebemos uma incoerência. Anteriormente, durante
toda a tramitação do projeto nesta Casa, ninguém se manifestou
contrariamente à diferenciação salarial entre os servidores do Tribunal
de Contas. Os servidores do referido Tribunal que se encontram na
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classe A tiveram progressão no salário, distinguindo-se dos outros. É
bom entender que esses servidores da classe A são pessoas que se
encontram há mais tempo no Tribunal de Contas e já conquistaram
muitos benefícios e direitos, tendo um salário significativo, um salário
de excelência, portanto comprometem a folha, impedindo os mais
novos, que se encontram há menos tempo naquele Tribunal, de ter
uma correção salarial mais justa, uma vez que não desfrutam outros
benefícios, os quais, aliás, foram extintos. A folha não pode extrapolar
o que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Então, a folha fica comprometida quando se colocam também, junto,
os da classe A. Os próprios servidores, antes, tinham todo um
entendimento, e só depois que esta Casa votou esse projeto é que
veio o veto parcial justamente à alínea que assegura essa distinção.

Diz assim: “O referido art. 7º excluía do alcance do disposto nos arts.
5º e 6º da lei o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
posicionado na classe A, ou seja, esse servidor não teria direito à
elevação de quatro padrões no vencimento, assegurada no art. 5º ao
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do
Tribunal de Contas. Cumpre ressaltar que a medida consubstanciada
no dispositivo vetado fazia parte da proposição original, encaminhada
pela Corte de Contas a essa Casa Legislativa para exame e
deliberação”.

Então, foi o próprio Tribunal de Contas que o encaminhou.
Para que todos entendam: classe é o conjunto de cargos de igual

denominação integrantes de uma carreira. 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, modificada pela Lei nº
16.790, de 31/7/2008, por meio do art. 7º, instituiu a classe A para o
posicionamento do servidor efetivo detentor de título declaratório de
apostila de direito, mediante promoção, em padrão correspondente ao
da apostila de direito, obtido nos termos da Lei nº 9.532, de 1987, que
dispunha sobre o apostilamento.

O acesso à classe A, que era privativo de servidor apostilado, possui
padrões de vencimento mais elevados, uma vez que a apostila de
direito corresponde ao padrão de vencimento do cargo em comissão
que o servidor exercia.
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Assim sendo, parecia razoável a não-concessão de mais quatro
padrões de vencimento para os servidores pertencentes à classe A,
conforme constava na proposição original. Ademais, por sua natureza,
essa classe não integrava a carreira como um segmento de classe
mais elevada para promoção do servidor. Nem o sindicato, nem a
direção do Tribunal de Contas questionaram esse dispositivo, que
assim foi aprovado por esta Casa.

É justo que os servidores apostilados também tenham o aumento
concedido? A princípio consideramos que sim, mas nos causa
estranheza que os servidores interessados sequer se tenham
mobilizado e levantado essa questão durante a tramitação do projeto
de lei.

Digo isso a princípio, porque, se olharmos a questão com justiça,
quanto a esses servidores da classe A, que já possuem um salário
com todos os benefícios conquistados, vejo que não devem
enquadrar-se na carreira como os servidores das outras classes.
Somente assim é possível ter recursos e não haver problema com a
folha, para que os outros possam ter, numa progressão, um salário
mais justo e equiparado. Do jeito que está, as desigualdades se
acentuam, e nunca será corrigido o disparate dos salários entre os
servidores do mesmo Tribunal de Contas. Somente com a rejeição do
veto deixaremos a classe A de fora, permitindo aos outros um salário
mais igual. Vejo ser por aí a justiça. Se queremos promovê-la,
devemos fazer um esforço para rejeitar o veto, permitindo que os que
estão, de certa forma, com o salário mais baixo tenham uma conquista
de forma diferenciada dos da classe A.

Sr. Presidente, percebo a importância do entendimento desse veto.
É importante que todos os Deputados o compreendam bem para que
possamos contribuir. O Tribunal de Contas deve ser sempre um
auxiliar da Casa. Temos de refletir sempre mais sobre o sentido, o
papel e a missão de todos os Conselheiros e de todos os
trabalhadores do Tribunal de Contas.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Gostaria que V. Exa. encerrasse, de

plano, a reunião e preservasse o meu tempo, para eu continuar a
discussão desse veto com os colegas Deputados.
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Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 10, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

*- Sem revisão do orador.

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de

presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem -
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial
para votação de veto - Prosseguimento da discussão, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.590; discurso do Deputado
Padre João; questão de ordem - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
Filho - 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 - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

dos alunos da 7ª série do Colégio Santa Dorotéia. É uma alegria muito
grande recebê-los nesta Casa.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questões de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, o que me traz ao

microfone nesta manhã é uma notícia que chegou a mim de uma
pessoa das minhas relações sobre algo que está acontecendo e que,
creio, precisa ser trazido também ao conhecimento dos colegas
Deputados e Deputadas desta Casa. Aliás, conversando com o
Deputado Sargento Rodrigues, ele propôs até que eu encaminhasse
requerimento para que realizemos audiência pública na Comissão de
Segurança a respeito do assunto. Para mim, foi novidade, eu não
sabia que era assim. Há mais ou menos dois meses, da janela do meu
apartamento, vi dois ladrões entrando dentro de um carro. Liguei para
o 190 da Polícia Militar, e a atendente, coincidentemente - e daqui a
pouco explico a coincidência -, chamada Mônica, atendeu-me. Eu
disse a ela que os ladrões estavam dentro do carro, e, naquele
apavoramento natural de ver uma ação como aquela, eu não lhe dei o
número da rua e ela também não pediu essa referência. Ela disse:
“Daqui a pouco a polícia estará chegando aí”. Fiquei por mais de 1
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hora na minha janela e não vi polícia alguma, e olha que moro
próximo do 18º Batalhão de Polícia. Agora pela manhã, ligou-me uma
pessoa da minha relação e me disse: “Entraram na garagem do meu
prédio, roubaram as rodas do meu carro e do carro do meu vizinho.
Minha vizinha de frente viu os ladrões colocando as rodas dentro de
uma pick-up de cor dourada, ligou para a polícia...”, ou melhor, farei
aqui uma correção, não ligou para a polícia - e aqui está a minha
preocupação, Sr. Presidente -, “...ligou para o 190, e atendeu uma
funcionária da MGS”. Nesse caso, a funcionária Mônica a atendeu. A
vizinha lhe disse: “Minha filha, mande a polícia, porque os ladrões
estão aqui agora e estão colocando o produto do roubo dentro do
carro”. Ela perguntou à vizinha: “Qual é a placa do carro?” Só faltou
ela pedir o número do CPF do ladrão, o número da carteira de
motorista e o endereço dele. Conclusão: a polícia não chegou e não
poderia chegar, porque o atendimento dado é péssimo. E o que é pior:
ainda zombam da pessoa. Essa senhora que ligou, ouviu o seguinte
da atendente Mônica: “A senhora não precisa se preocupar, porque,
pela manhã, os vizinhos notarão que foram roubados e chamarão a
polícia”. Isso é brincadeira. Estamos falando de segurança. As
pessoas estão tentando ajudar, mas são ridicularizadas. Sr.
Presidente, quero fazer esse registro, porque isso é fato corrente e
recorrente, está acontecendo com certa freqüência. Não é possível
que o cidadão que paga os seus impostos, que já é tão penalizado ao
ligar para um telefone de urgência para que seja feito um atendimento
policial, seja atendido por uma pessoa que não tem nenhum vínculo
com a polícia. Sou testemunha disso, porque, ao precisar desse
serviço, não fui atendido. E agora, pela manhã, chegou-me essa
notícia de que essa senhora também foi atendida dessa maneira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitamos a
palavra a V. Exa. até para colaborar com a questão de ordem
levantada pelo ilustre Deputado Vanderlei Miranda. Infelizmente, em
um dado momento, a Polícia Militar entendeu que poderia ser mais
barato para o Estado substituir os policiais que atendiam no 190 por
servidores públicos civis, não-policiais. Falo isso, porque tive a
oportunidade de trabalhar no 190 por quatro anos como telefonista e
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como despachante das patrulhas. O fato que o Deputado traz nesta
manhã é gravíssimo e vem ocorrendo há muito tempo. Essa tentativa
de economizar pagando ao servidor público civil um salário menor que
o de um soldado, de um cabo ou de um sargento, não foi bom para a
atividade policial. Por mais dedicado e compenetrado que seja esse
servidor, por mais instrução que receba, não consegue traduzir a
emergência e a urgência necessárias de cada denúncia-crime que
chega por meio do 190. Queremos cumprimentar o Deputado
Vanderlei Miranda e dizer que esse assunto é realmente muito sério e
grave. Também já passamos por situação semelhante a essa.
Precisamos realizar uma audiência pública nesta Casa, Deputado,
com a presença do Chefe do Centro Integrado de Comunicação
Operacional da Polícia Militar - Cicop -, que está integrado à Polícia
Civil e ao Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais tem de repensar a retomada dos policiais no atendimento do
190. Falamos isso com propriedade, Sr. Presidente. A constatação
não é apenas do Deputado Vanderlei Miranda. Vários outros policiais
que conheço, aliás, oficiais superiores, já me disseram que passaram
muita raiva com o atendimento ao ligar para o 190, pois tiveram
grande dificuldade de fazer a telefonista entender a gravidade do
problema. Um deles ligou para dizer que teria de passar em
determinado lugar onde seria abordado por pessoas que estavam
armadas, mas a telefonista não conseguiu mensurar a gravidade
daquele ato. Por mais boa vontade, por mais concentração, por mais
empenho que tenha esse profissional, falta-lhe treinamento policial,
perspicácia, tirocínio e a experiência que somente policial militar
possui. Deputado Vanderlei Miranda, certamente milhares e milhares
de pessoas já passaram por essa experiência. Portanto, sugiro ao
ilustre Deputado, caso ele queira, assinarmos juntos um requerimento
para trazer aqui autoridades e fazer um debate sério e propositivo na
Comissão de Segurança Pública desta Casa, até mesmo para que o
próprio Governador e o Secretário de Defesa Social entendam a
complexidade do assunto e tomem providências urgentes em relação
a ele.

O Deputado Vanderlei Miranda - Quero dizer ao Deputado Sargento
Rodrigues que faremos o encaminhamento do requerimento, em



500

conjunto, e agradecemos a V. Exa.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero referendar as

palavras dos Deputados Vanderlei Miranda e Sargento Rodrigues. É
preocupante a precarização do trabalho em Minas Gerais, a
terceirização, o que tem diminuído a qualidade da prestação do
serviço público em Minas Gerais. Serviço público de qualidade
pressupõe servidor público de carreira bem-remunerado. A questão de
ordem que levantamos vem ao encontro da desvalorização do
servidor também quanto aos trabalhadores da Unimontes. Ainda
ontem, estávamos preocupados com a 38º posição da Unimontes no
“ranking” nacional das universidades públicas do País e, hoje pela
manhã, tivemos a notícia de que os trabalhadores da Unimontes
também deflagraram greve em defesa de melhores condições de
trabalho. A preocupação do Sind-Saúde, que representa os
trabalhadores da área de saúde da Unimontes, foi externada nos
seguintes termos: “Os trabalhadores da Unimontes, há mais de dois
anos, estão em processo de negociação com a Seplag, sendo que
essas negociações estão se arrastando de forma lenta no
atendimento à pauta de reivindicações apresentadas pelos
trabalhadores ao Governo. Em reunião realizada em março de 2008
com o Reitor e Professor Paulo César Gonçalves de Almeida
determinou-se, após a assembléia-geral, o indicativo de greve por
tempo indeterminado, a partir do dia 10 de maio de 2008. Essa foi a
primeira determinação. Constituiu-se também duas comissões
paritárias; uma seria para elaborar propostas de revisão da tabela
salarial da Unimontes, e a outra, para elaborar propostas de critérios
para o pagamento da gratificação especial. Essa proposta foi entregue
à Seplag no mesmo mês, em maio de 2008, com a reivindicação de
tabela salarial similar à do Ipsemg, entregue por intermédio do Reitor
citado. O processo de negociação não avança na Seplag,
desestimulando os trabalhadores que voltaram a definir e reafirmar a
disposição de greve em função do desrespeito e descaso do governo.
Em reunião realizada no dia 2/9/2008, na Seplag, com a comissão de
servidores e o sindicato, o governo apresentou a proposta de 8% de
reajuste linear mais VTI. Essa proposta foi rechaçada na assembléia
geral da categoria no dia 5/9/2008. Revoltados, definiram pela greve
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por tempo indeterminado a partir de 10/9/2008, caso o governo não
apresentasse uma proposta que melhor atendesse à categoria. O
governo, em resposta, por telefone, disse que estão suspensas as
negociações, desmarcando a reunião prevista para o dia 10/9/2008,
às 16 horas. Solicitamos aos Srs. Deputados apoio incondicional pela
reabertura das negociações na Seplag, com a apresentação de uma
proposta que melhor atenda à categoria, para que possamos dar um
fim à greve que ora se inicia, pois a categoria protelou muito a decisão
ora definida. Comando de greve, Sind-Saúde-MG.”

Queremos, Sr. Presidente, na condição de Deputado Estadual, fazer
um apelo ao Governo do Estado e à Secretaria de Planejamento, para
que abram, imediatamente, a negociação com os servidores, com os
trabalhadores da Unimontes, com o comando de greve, para que
possamos arrumar um saída negociada com vistas a valorizar os
trabalhadores. Esse apelo é extensivo à greve dos professores da
rede estadual de educação. Os trabalhadores e professores da rede
estadual se encontram em greve, deixando sem aula milhões de
crianças em Minas Gerais. Valorizar a educação pressupõe valorizar o
seu trabalhador. Valorizar o ensino superior pressupõe investir na
Unimontes e na Uemg. Esse apelo é fundamental sob pena de, a cada
dia, oferecermos um serviço público de qualidade ruim. A Unimontes
ocupar a 38ª posição no “ranking” é fruto de falta de investimento. O
mesmo ocorre com a Uemg, ao ocupar a 85ª posição. Portanto,
apelamos ao governo do Estado para que abra imediatamente as
negociações com os trabalhadores.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum para a votação do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515,
mas que o há para a discussão do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.590.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à
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. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o
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Deputado Padre João, que ainda dispõe de 49 minutos e 45 segundos
para o seu pronunciamento.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputados e Deputadas, quero discutir essa proposição, que é muito
séria. Acreditamos que todas as proposições, “a priori”, devam ser
sérias, mas a importância e a delicadeza dessa proposição estão no
fato de alterar o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal
de Contas. Desde a legislatura passada, discutimos o papel do
Tribunal de Contas, seja dos Conselheiros, seja de todos os
servidores, que fazem um trabalho muito delicado. Estamos fazendo
uma análise para alteração do plano de carreira desses servidores,
especificamente da remuneração, para, ao longo do tempo,
adequarmos os seus salários. Esses servidores analisam contas de
853 Prefeituras e Câmaras Municipais, além das contas desta Casa,
das empresas públicas e das entidades públicas. O trabalho é muito
delicado. Portanto, é justo e necessário que essas pessoas sejam
bem-remuneradas. Por quê? Porque faz parte da natureza humana a
possibilidade da corrupção. É bem verdade, que mesmo uma pessoa
mal-remunerada, que tenha bom caráter, boa formação ética - a
formação cristã ajudará mais ainda -, estará mais imune à corrupção.
Mas, repito, qualquer pessoa está sujeita a deixar-se seduzir. Então, o
Estado precisar precaver-se. O Estado dever ter um conjunto de
ações que dificultem a corrupção.

A remuneração justa é uma das ações do Estado que levam uma
pessoa a ser reconhecida em seu trabalho. Ter uma remuneração
satisfatória é importante para não precisar buscar outras formas para
ampliar sua renda. Por isso, a seriedade com que tratamos essa
alteração no plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de
Contas.

O Sr. Presidente - Deputado Padre João, aproveitamos a presença
do Deputado Pinduca Ferreira no Plenário para avisar aos colegas
que o aniversário dele foi no último dia 7. Parabéns, Pinduca.
Obrigado, Padre João.

O Deputado Padre João* - Também cumprimento o colega Pinduca.
A vida é o dom de Deus mais precioso e tem de ser preservada da
melhor forma, Pinduca. Força de Deus, vida, saúde e muito trabalho,
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senão enferruja.
Sr. Presidente, essa proposição recebeu veto parcial, mas tramitou

de forma tranqüila, sem contestação de nenhum dos grupos, seja dos
servidores, seja do Sindicato do Tribunal de Contas. Ninguém
contestou fazer-se essa distinção da tabela do plano de carreira dos
servidores chamados da classe A. Nessa classe, estão os servidores
mais antigos do Tribunal, aqueles que desfrutam outros benefícios e
possuem salário mais elevado em relação aos colegas. Na proposição
de lei, há um artigo distinguindo esses servidores dos da classe A,
que foram excluídos de receber os quatro padrões no vencimento.
Isso possibilitará que os servidores que estão com os vencimentos
mais baixos se aproximem desses da classe A. Vejo nisso uma
questão de justiça, pois todos trabalham no Tribunal de Contas, e é
justo que todos recebam remuneração mais próxima, respeitando
cargos, função e a formação de cada um. Mas não deve haver
disparates. Se não conseguirmos derrubar esse veto, os servidores
vão evoluindo, mas os da classe A evoluirão muito mais, mantendo o
disparate dos vencimentos.

A tramitação do projeto, nesta Casa, foi muito tranqüila, por isso não
dá para entender por que o Governador veta o artigo que exclui os
servidores da classe A. A pedido de quem? Do sindicato? Dos
servidores? Será que não participaram da tramitação do projeto, que
teve total abertura nas audiências com a presença de Deputados e
relatores? Por isso enxergamos uma arbitrariedade e intromissão, pois
o projeto original é mais justo quando possibilita uma remuneração
mais adequada a todos no Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas tem de dar exemplo e fazer cumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Não será possível avançar na carreira,
porque existe uma outra classe de servidores que comprometem
muito a folha. Somente mantendo o veto, será possível atender
melhor aos que vêm recebendo menos, aos que não desfrutaram
outros benefícios agora extintos. Esses outros já desfrutaram
determinadas vantagens na carreira, o que possibilitou avanço de
salário. Muitos vieram de cargos comissionados, e seu trabalho foi
reconhecido, mas, para se fazer justiça, é muito importante a
derrubada desse veto parcial. Assim, valorizaremos não só os
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servidores, mas o próprio Tribunal de Contas.
Sr. Presidente, é importante destacarmos - eu mesmo posso

testemunhar - que, há menos de dois meses, Conselheiros do
Tribunal de Contas orientaram cidadãos no interior sobre como travar
algumas obras. Às vezes, ainda no processo de licitação,
Conselheiros orientam outros grupos políticos de oposição.
Infelizmente, alguns Conselheiros do Tribunal de Contas estão
aliados, atrelados a grupos políticos pelo interior afora, orientando as
pessoas a amarrar determinada obra e privilegiar outra, que acham
mais importante, que dará visibilidade àquele agente político que não
faz mais do que seu dever, ao erigir obras de interesse da população,
ao buscar recursos, ao apresentar projetos de acordo com a lei.
Mesmo sabendo que está tudo de acordo com a lei, entram com
recursos, sendo orientados de dentro do Tribunal de Contas, até com
a participação de Conselheiros. Teremos de analisar a questão mais a
fundo após as eleições. O caso é muito sério. Mesmo que o
Conselheiro tenha passado por esta Casa como agente político, ele
tem de se abstrair de interferir na política, sobretudo a do interior,
desvinculando-se dos grupos políticos. Isso é sério, compromete a
democracia e vem atrasando obras e serviços muito importantes para
a sociedade. Como conhecedores de todas as artimanhas, eles vêm
orientando os grupos.

Destaco a importância dessa proposição, a fim de que os servidores
recebam remuneração justa, até mesmo para evitar o atrelamento a
grupos políticos, a empresas. O servidor tem de ser reconhecido por
sua competência, e um dos reconhecimentos é a justa remuneração.

É bem verdade, acompanhado por um local de trabalho decente, por
dignidade e por condições de trabalho. Os técnicos do Tribunal de
Contas têm de viajar por todo o Estado de Minas Gerais, colocando
em risco a sua vida, distantes de suas famílias. É um trabalho árduo,
que precisa ser reconhecido, e esse reconhecimento começa com
uma remuneração justa. Mas, às vezes, exatamente esses
funcionários que viajam por todo o nosso Estado são os que têm os
salários mais baixos. Faz-se necessário que se diminua esse
disparate em relação aos funcionários que estão na classe A. Uma
das formas para possibilitar a aproximação desses valores é
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derrubarmos o veto, o que significa manter fora da elevação de quatro
padrões no vencimento os funcionários da classe A. É importante que
os colegas Deputados tenham essa percepção, cumprindo nossa
missão de promover a justiça, de estar atentos não só à remuneração
de todos os servidores do Estado e dos órgãos a ele ligados, como
também às suas condições de trabalho, sobretudo em alguns
espaços, como o Tribunal de Contas, que tem a missão de fiscalizar
as Contas do Governo do Estado, desta Casa e das Câmaras
Municipais.

Sr. Presidente, peço-lhe que preserve o tempo que ainda me resta
para continuar discutindo essa questão com os demais colegas
Deputados, pois é de fundamental importância contribuirmos para a
justiça, sobretudo a ser feita aos trabalhadores públicos.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que

encerre, de plano, a reunião e preserve meu tempo para continuar a
discussão do veto à Proposição nº 18.590.

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 dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E
DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
4/6/2008

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Arlen Santiago, membros da Comissão de Saúde; os Deputados Délio
Malheiros, Carlos Pimenta e Walter Tosta, membros da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Estão presentes, também,
os Deputados Dinis Pinheiro e Antônio Genaro. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
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reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião
se destina a debater, em audiência pública, o aumento no preço de
medicamentos praticado pelos laboratórios em percentual acima da
inflação, conforme editorial publicado pelo jornal “Estado de Minas”
em 5/4/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Jorge Luiz Vieira, Superintendente de Gestão,
representando o Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde;
Antônio Joaquim Fernandes Neto, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde,
representando o Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de
Justiça; Paulo César Marques Neves, Promotor de Justiça de Saúde
do Procon Estadual; Stael Christian Riani Freire, Coordenadora do
Procon Municipal de Belo Horizonte; e Lázaro Luiz Gonzaga,
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Medicamentos-MG,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
A Presidência recebe requerimentos do Deputado Diniz Pinheiro (2)
em que solicita seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça
do Ministério Público de Minas Gerais, para instaurar inquérito civil
com o propósito de apurar responsabilidades pelo aumento expressivo
do preço dos medicamentos nos últimos meses e, se for o caso,
adotar as medidas judiciais pertinentes; e em que solicita seja
formulado apelo à Presidência da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa -, com o propósito de adotar as providências
necessárias para impedir o aumento abusivo que vem ocorrendo no
preço de medicamentos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares
e do público em geral, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de setembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Célio Moreira - Hely Tarqüínio - Délio

Malheiros.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2008

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 Eros Biondini, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento do ofício
do Sr Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete de Educação,
publicado no “Diário do Legislativo” de 8/8/2008. 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 aprovada, em turno único, a Proposta de Ação
Legislativa nº 571/2007 (relator: Deputado André Quintão), que
recebeu parecer pela aprovação na forma de requerimentos
apresentados. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação é aprovado requerimento dos Deputados João
Leite, Ivair Nogueira, André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura em
que solicitam ao Secretário de Estado de Esportes e da Juventude
esclarecimentos acerca da não-participação do Estado de Minas
Gerais nas Olimpíadas Escolares de 2008, a serem realizadas na
cidade de Poços de Caldas, em nosso Estado, e a possível inclusão
dos atletas mineiros nessa importante competição. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Ana Maria Resende.
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2008
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes 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 matérias constantes na pauta e a discutir e votar parecer de
redação final e proposições da Comissão. A seguir, acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 2.645/2008, em turno único, para o
qual designou relator o Deputado Vanderlei Jangrossi. 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, o parecer pela aprovação, no 2º turno, na forma do vencido no 1º
turno, com a Emenda nº 1, do Projeto de Lei nº 530/2007 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes); e o parecer pela rejeição, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.426/2007 (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, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.555 e 2.600/2008 (relator: Deputado Chico Uejo). Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.826/2008. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.425/2008. 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 Antônio Carlos Arantes,
Vanderlei Jangrossi e Padre João em que pleiteiam seja solicitada ao
Secretário de Fazenda a revisão imediata da pauta do leite cru
resfriado nas operações realizadas fora do Estado, tendo em vista que
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o valor, hoje estipulado, é superior aos valores médios de mercado;
Padre João, Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos Arantes em que
solicitam seja realizada visita da Comissão à cidade de Teófilo Otôni,
no dia 9/9/2008, às 9 horas, com o objetivo de participar do
lançamento do Plano Safra 2008/2009 - Mais Alimentos -, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, e de assinaturas de acordos
federativos entre esse Ministério e as Prefeituras dos Territórios da
Cidadania. O Presidente recebe requerimento do Deputado Almir
Paraca em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão,
com a presença do Presidente da Petrobras, para debater o cenário
do biocombustível no Brasil e no mundo. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Inácio Franco e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de correspondência do
Sr. Raul Herrmann Júnior, publicada no “Diário do Legislativo”, em
28/8/2008. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
1.888/2007, do Governador do Estado, no 1º turno, para emitir parecer
sobre emenda recebida em Plenário, e avoca a si a relatoria da
matéria. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
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cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.994/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Wander Borges); e 2.101/2008 com as Emendas nºs 1 e 2,
apresentadas (relator: Deputado Fábio Avelar, em virtude de
redistribuição). O parecer sobre emendas apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei nº 1.269/2007, em 1º turno, que conclui pela
aprovação das Emendas nºs 22 e 23 na forma das respectivas
Subemendas nºs 1, apresentadas, 24 na forma apresentada em
Plenário, e 25 a 27, apresentadas pela Comissão, acatando sugestão
do Deputado Jayro Lessa, é aprovado (relator: Deputado Sávio Souza
Cruz). A Proposta de Emenda nº 1, apresentada pelos Deputados
Jayro Lessa e Antônio Júlio, é rejeitada. Passa-se à 2ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.638/2008 (relator:
Deputado Inácio Franco). 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 Alencar da Silveira Jr. em
que solicita a realização de audiência pública para discutir a
degradação ambiental e descaracterização paisagística da Serra de
Igarapé ou Serra da Farofa, no Município de Igarapé; e do Deputado
Almir Paraca em que solicita a realização de audiência pública para
discutir o Projeto de Lei nº 2.307/2008, dos Deputados Domingos
Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique, que altera o art. 17 da
Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e
de proteção à biodiversidade 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, 10 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Inácio Franco.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Walter Tosta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de
28/8/2008: ofícios da Sra. Soiara Suziney Xavier e do Sr. Max
Fernandes dos Santos, da Caixa Econômica Federal, e dos Srs.
Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; Luiz Antônio Souza da Eira,
Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional; Ezequiel
Sousa do Nascimento, Secretário de Políticas Públicas de Emprego;
Rodolfo Guimarães Filho, da Superintendência de Apoio à Infra-
Estrutura Municipal da Secretaria de Transportes e Obras Públicas; e
Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Em
seguida, o Presidente comunica que está aberto até o dia 8/9/2008 o
prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº
2.675/2008 e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
555/2007 e 2.343/2008 (Deputado Jayro Lessa) e 1.689/2008
(Deputado Antônio Júlio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 555/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo; e 2.343/2008 (relator: Deputado Jayro Lessa);
1.689/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição) e 2.122/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada,
em virtude de redistribuição) na forma dos Substitutivos nº 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça. Os Projetos de Lei nºs 2.123,
2.164, 2.242 e 2.352/2008 são retirados da pauta, os dois primeiros,
atendendo-se a requerimento dos Deputados Walter Tosta e Lafayette
de Andrada, respectivamente, aprovados pela Comissão, e os demais,
por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada.

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

2.649/2008
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Centro de Assistência
Social e Educacional John F. Kennedy, com sede no Município de
Belo Oriente.

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 2.649/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Centro de Assistência Social e Educacional John F.
Kennedy, com sede no Município de Belo Oriente, entidade de caráter
assistencial, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o projeto de
implantação de radiodifusão, operando pela Rádio Belo Vale FM, com
uma programação variada, voltada, principalmente, para o jornalismo
educativo, cultural e esportivo.

Para a consecução de suas atividades programáticas, oferece
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mecanismos para a formação e o aperfeiçoamento profissional de
jornalistas e radialistas, bem como busca desenvolver a integração da
comunidade, promovendo atividades educacionais, culturais e de
lazer.

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 2.649/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2008.
Gustavo Valadares, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/9/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento do Sr.

José Gilberto Alves de Souza, ocorrido em 8/9/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra.
Itália Terezinha Villani Correa, ocorrido em 9/9/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr.
José dos Reis, ocorrido nesta data, em Congonhal. (- Ciente. Oficie-
se.)

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Seção de Minas Gerais da OAB pela

passagem da Semana do Advogado e por sua iniciativa em favor da
criação de um tribunal regional para atender o Estado (Requerimento
nº 2.811/2008, da Comissão de Justiça);

de congratulações com a Fiat Automóveis S.A. por sua premiação
como Empresa do Ano no anuário “Melhores e Maiores”, da revista
“Exame” (Requerimento nº 2.814/2008, do Deputado Agostinho Patrús
Filho);
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de aplauso ao Mercado Central por seus 79 anos de fundação
(Requerimento nº 2.815/2008, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal José Antônio de
Vasconcelos Costa (Requerimento nº 2.816/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de
Itajubá por seus 50 anos de criação (Requerimento nº 2.822/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Paróquia Nossa Senhora da Piedade, de Felixlândia,
por seus 150 anos de criação (Requerimento nº 2.824/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos Soldados do Estado pela passagem do Dia do
Soldado (Requerimento nº 2.825/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Câmara Municipal de Lavras por seus 176
anos de criação (Requerimento nº 2.827/2008, do Deputado Zezé
Perrella);

de congratulações com a Sociedade Educacional e Cultural de
Sabará (Faculdade de Sabará) por seus 10 anos de atividades
(Requerimento nº 2.829/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Ivan Lemos Brandão, Presidente da
Cooperativa dos Produtores de São Gonçalo do Sapucaí - Coopervas
-, por ter essa Cooperativa recebido prêmio nos Estados Unidos
(Requerimento nº 2.851/2008, da Comissão de Turismo);

de congratulações com o Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de
Ciência e Tecnologia, pelo lançamento do Pólo de Excelência do
Café, na Universidade Federal de Lavras (Requerimento nº
2.852/2008, da Comissão de Turismo).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2008

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.481/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.481/2008, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais do Ribeirão Santo Antônio, com sede no Município de Campos
Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.481/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do

Ribeirão Santo Antônio, com sede no Município de Campos Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Produtores Rurais do Ribeirão Santo Antônio, com sede no Município
de Campos Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Fábio

Avelar - Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.494/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.494/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação de Acolhimento aos
Dependentes Químicos e Familiares - ADQF -, com sede no
Município de Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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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° 2.494/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Acolhimento aos
Dependentes Químicos e Familiares - ADQF -, com sede no Município
de Governador Valadares.

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

Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares - ADQF -, com
sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão - Ivair Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.529/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.529/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação dos
Apicultores de João Pinheiro - Apijop -, com sede no Município de
João Pinheiro, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.529/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de João

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

Apicultores de João Pinheiro - Apijop -, com sede no Município de
João Pinheiro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ivair
Nogueira - Fábio Avelar.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.580/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.580/2008, de autoria do Deput ado Leonardo

Moreira, que declara de utilidade pública o Hospital Dr. Armando
Xavier Vieira, com sede no Município de Guarani, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.580/2008
Declara de utilidade pública o Hospital Dr. Armando Xavier Vieira,

com sede no Município de Guarani.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hos pital Dr. Armando

Xavier Vieira, com sede no Município de Guarani.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ivair

Nogueira - Fábio Avelar.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 10/9/2008
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Chico Uejo
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BSP), membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Carlin Moura. 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 na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 2.667/2008, em turno único (Deputada Maria Lúcia Mendonça) e
2.603/2008, no 1º turno (Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.874/2007 na forma do Substitutivo nº
2, no 1º turno, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 2.378/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão),
que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.863/2008. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.496 e 2.551/2008. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.245/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.245/2008, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que dá denominação de Rodovia do Leite Francelino Luiz
à rodovia que liga o Município de Lagoa Grande à MG-410, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.245/2008
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Lagoa Grande à

MG-410.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Rodovia do Leite Franceli no Luiz a

rodovia que liga o Município de Lagoa Grande à MG-410.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Fábio

Avelar - Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 48/2008 -
Projetos de Lei nºs 2.764 a 2.767/2008 - Requerimentos nºs 2.897 a
2.900/2008 - Comunicações: Comunicação do Deputado Mauri Torres
- Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Adalclever Lopes, Paulo Guedes, Carlin Moura, Padre João e
Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 47/2008
- Comunicação da Presidência - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta
- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva
- Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de
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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.
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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 48/2008
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 - São considerados datas magnas do Estado o dia 21 de

abril, Dia de Tiradentes; o dia 16 de julho, Dia de Minas, e o dia 8 de
dezembro, Dia das Gerais.

§ 1º - As semanas em que recaírem nos dias 16 de julho e 8 de
dezembro serão denominadas Semana de Minas e Semana das
Gerais, respectivamente, e constituirão períodos de celebrações
cívicas em todo o território do Estado.

§ 2º - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a
cidade de Ouro Preto no dia 21 de abril; para a cidade de Mariana, no
dia 16 de julho e para a cidade de Matias Cardoso, no dia 8 de
dezembro.".

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2008.
Paulo Guedes - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Tiago
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Ulisses - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Ademir Lucas - Carlin Moura
- Dimas Fabiano - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Domingos Sávio
- Eros Biondini - Fábio Avelar - Delvito Alves - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Lafayette de Andrada - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Luiz Tadeu Leite - Ivair
Nogueira - Mauri Torres - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Vanderlei Jangrossi - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Wander Borges.

Justificação: Pretendemos com esta proposta de emenda à
Constituição mineira contribuir para a revisão da história da fundação
do nosso Estado, reconhecendo que esta se deu não só como
dispõem os registros baseados nos documentos oficiais, produzidos
principalmente pela administração portuguesa na Colônia, mas
também considerando outras fontes, como os registros feitos por
viajantes, cronistas e estudiosos da época. Essas fontes confirmam
estarem as origens mineiras ligadas à conquista e povoamento dos
sertões do Norte e do Vale do Rio São Francisco, fato que nos remete
ao reconhecimento tardio de Matias Cardoso como primeiro povoado
plantado nas imensidões dos gerais e marco fundador de uma história
que merece o devido reconhecimento nos tempos atuais.

A proposição do dia 8 de dezembro para a comemoração do Dia das
Gerais, justifica-se por ser o dia consagrado a Nossa Senhora da
Conceição, cuja igreja matriz, erguida no séc. XVII em Matias
Cardoso, é um verdadeiro marco histórico anunciando a conquista dos
sertões mineiros. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - Iphan - em 19/2/54, 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 fundou o
Povoado de Morrinhos, que depois levou o nome de seu pai. Consta
que Januário Cardoso foi sepultado no interior da Igreja, como era
usual naqueles tempos. Em relação à história oficial, a adoção dessa
data significa o reconhecimento político, no calendário de
comemorações oficiais do Estado, da importância do Norte para Minas
Gerais.

Na segunda metade do séc. XVII, dois grandes movimentos de
ocupação territorial dirigiram-se para Minas – um, a partir de São
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Paulo, e outro, do Nordeste do Brasil – e aqui constituíram duas
grandes áreas, com diferentes personalidades geográficas e
históricas. Um, formou a região Sul de Minas, chegando até São
Paulo, e o outro, formou uma área muito mais extensa, que ia do
Noroeste de Minas Gerais ao Oeste da Bahia e ao extremo Sul do
Piauí.

A conquista e ocupação das terras do Vale do São Francisco inicia-
se, segundo a historiografia, com as entradas e bandeiras,
inauguradas, em Minas, pela expedição de Espinosa, em meados do
séc. XVI, e encerra-se com a fixação dos currais de gado de Matias
Cardoso, nos fins do séc. XVII, quando também começa a história da
mineração. Nesse período, encerrou-se o processo de conquista do
território em que viviam as tribos indígenas estabelecidas na 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. Menos de um século depois, o São
Francisco já estava “descoberto de uma e outra banda [e] povoado”.

Num mapa feito em 1656, há o registro dos cursos do Rio São
Francisco e de seus afluentes mais importantes (o Rio das Velhas e o
Pará), apesar de as escalas na representação do próprio São
Francisco ainda serem muito imprecisas.

As últimas três décadas do séc. XVII foram as decisivas no processo
de conquista e ocupação da zona são-franciscana entre a barra do
Rio das Velhas e 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)”. Desde 1651, faziam-se as campanhas da guerra
de extermínio dos índios, e a zona de criação de gado, que crescia
então, ficava nas antigas terras das tribos.

A transferência de Matias Cardoso para o arraial que depois passou
a levar seu nome começou a ser feita antes de 1689, pois nessa
época o lugar já contaria com "bastante povoação". Numa carta do
Governador-Geral do Brasil, há o registro de que a intenção de Matias
Cardoso, por haver trazido muitas famílias para o Rio São Francisco,
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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 data dos anos imediatamente 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.

As fazendas de Matias Cardoso contribuíram para abastecer de
gado a região das Minas. Mas, ao que parece, o povoado foi mudado
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 conhecido como Arraial dos Morrinhos.

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 em relação à da região das minas. Queremos,
assim, que esse fato histórico seja conhecido e valorizado por todos
em nosso Estado. Acreditamos que esse reconhecimento é o ponto de
partida para garantirmos maior atenção das diversas instâncias
governamentais em relação ao nosso patrimônio, à nossa cultura e a
nossa gente.

Por isso é importante a apresentação desta proposta de emenda,
que vai ao encontro do que propõe o Movimento Catrumano, do Norte
de Minas, que tem como principal objetivo o reconhecimento da região
como berço fundador da sociedade de Minas Gerais, por parte da
comunidade acadêmica, das autoridades governamentais e da
população em geral, o qual implicará o reconhecimento do papel
simbólico da região para o Estado e deverá provocar uma justa
revisão historiográfica.

Reconhecer que as origens de Minas Gerais estão no Norte deverá
ter conseqüências práticas como a implementação de ações que
contribuam para valorizar e preservar nosso patrimônio histórico e
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cultural, bem como de um plano de desenvolvimento que aproveite
todas as potencialidades da região.

A instituição da data de 8 de dezembro como o Dia das Gerais, com
a transferência simbólica da Capital do Estado para Matias Cardoso,
como já ocorre hoje para a cidade de Mariana, significará o
reconhecimento e a valorização das duas formações do Estado: uma,
originária das minas de ouro, tendo Mariana como símbolo, e outra,
dos gerais, especificamente do antigo povoado do desbravador Matias
Cardoso.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se a Proposta de Emenda à
Constituição nº 46/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.764/2008
Declara de utilidade pública a Jovens com uma Missão - Jocum -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Jovens com uma

Missão - Jocum -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2008.
João Leite
Justificação: A Jovens com uma Missão - Jocum -, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos,
que vem promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições
de vida da população de Belo Horizonte e ações que visem ao
desenvolvimento integral da pessoa humana.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a
população de Belo Horizonte, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.765/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
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Pública - Consep - de Ipaba, com sede no Município de Ipaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública - Consep - de Ipaba, com sede no Município de
Ipaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2008.
Sebastião Costa
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública -

Consep - de Ipaba, com sede nesse Município, é uma entidade sem
fins lucrativos, que tem como objetivo planejar ações integradas de
segurança, articulando com a comunidade soluções para o problema
da segurança pública de acordo com os preceitos de seu estatuto,
cuja cópia acompanha este projeto.

Devidamente registrado no Cartório de Registros de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Divino, o
Consep está em pleno e regular funcionamento desde fevereiro de
2005, com uma diretoria composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelas funções que exercem, como certifica o Chefe do
Executivo Municipal por meio do atestado de funcionamento que
acompanha este projeto.

Pelas razões expostas, conto o parecer favorável dos nobres pares
à aprovação desta proposição.

- 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 2.766/2008
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Charita II, com sede no

Município de São João del-Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Charitas

II, com sede no Município de São João del-Rei.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: A Loja Maçônica Charita II, com sede no Município de
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São João del-Rei, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre
suas finalidades promover o desenvolvimento cultural e cívico dos
associados.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.767/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae, com sede no Município de Ijaci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE, com sede no Município de Ijaci.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae, com sede no Município de Ijaci, em pleno e regular
funcionamento desde 2/8/2007, é uma entidade com tempo de
duração indeterminado.

A entidade tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas portadoras de deficiência, principalmente mental,
sem distinção de idade, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania.

Pretende-se, com este projeto, garantir à Associação melhores
condições para o desenvolvimento de suas atividades assistenciais.
Tendo em vista que a entidade atende os requisitos constantes na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, contamos com o apoio de noss os 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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

Nº 2.897/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais pela inauguração do Centro de Inovação. (-
À Comissão de Educação.)

Nº 2.898/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja encaminhada manifestação de protesto ao Presidente da
Anac pelo fato de essa autarquia recusar-se a discutir com a
sociedade mineira as questões relativas à utilização do aeroporto da
Pampulha em reunião dessa Comissão.

Nº 2.899/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
pleiteia seja solicitado ao Presidente da República seja vetado o § 6º
do art. 26 do Projeto de Lei nº 3.118/2008.

Nº 2.900/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita sejam encaminhadas ao Governador do Estado e ao
Secretário de Fazenda a tabela de produtos do Programa de
Aquisição de Alimentos e a nota técnica da Secretaria de Agricultura,
para que sejam tomadas as devidas providências relacionadas com o
assunto tratado.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri

Torres.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
de alunos do programa Poupança Jovem, de Ribeirão das Neves, e
do 6º período do curso de Serviço Social da Unipac, Betim. É com
muita alegria que todos nós os recebemos aqui. Esperamos que
tenham uma boa estada na nossa Assembléia, a Casa do povo.

A Presidência comunica o falecimento do Sr. Cirilo Olímpio de
Rezende, que era Prefeito de Augusto de Lima. Trata-se de pessoa de
família tradicional daquela cidade. Ele era Prefeito já no seu terceiro
mandato, reconhecido como bom administrador, responsável, de
gestão exemplar. Era funcionário de carreira da Prefeitura, já
aposentado, que trabalhava no setor de finanças. Era muito querido,
tanto pelos seus colegas funcionários como por toda a população. Ele
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deixa a esposa Maria da Luz, 7 filhos, 15 netos e 4 bisnetos. Esta
Casa manifesta o sentimento de pesar à família enlutada.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, venho a esta tribuna para mostrar uma preocupação
muito grande, Deputados João Leite, Fábio Avelar, querido amigo
Pinduca, querido Deputado Inácio Franco, de Pará de Minas. Ontem,
mais uma vez, o jornal “Estado de Minas” trouxe uma matéria
interessante revelando os números que, muitas vezes, o consumidor
não conhece, referentes ao transporte clandestino. Os acidentes com
transporte clandestino de passageiros, o transporte pirata, matam
cinco vezes mais que os acidentes com ônibus regulares.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia, o transporte regular teve 269
acidentes, enquanto o clandestino, o transporte pirata, caro Deputado
Carlin Moura, teve 1.373 - 269 contra 1.373. Mortos em acidentes com
transporte regular: 67; mortos em transporte clandestino: 369.

A maioria dos consumidores não sabe que, enquanto o transporte
regular trabalha aproximadamente com cinco motoristas por ônibus, o
transporte clandestino trabalha somente com um motorista. Por
exemplo, vai e volta daqui para o Jequitinhonha, Janaúba, Rubim,
Pintópolis, no Norte, e Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, com o
mesmo motorista, que chega a dirigir mais de 24 horas. Portanto, há
risco iminente de acidentes.

Sr. Presidente, esses números foram mostrados pelo “Estado de
Minas” com muita propriedade. Os ônibus de transporte irregular, ou
seja, de transporte pirata, tiram cinco vezes mais nossos entes
queridos de nossas famílias. Em 2003, 2004, 2005 e 2006 tivemos
respectivamente 2.039, 3.896, 4.443 e 4.622 ocorrências. Querido
Deputado Fábio Avelar, do início de 2008 até agosto deste ano, já há
3.395. Isso mostra como o transporte clandestino é perigoso. A
regularidade do transporte exige seguro, fiscalização, ônibus de
primeira e o número de anos que trabalhou. Hoje, no Brasil, a maioria
trabalha com a maior, melhor e talvez a mais nova frota do mundo;
todavia, os ônibus que eram para ser descartados estão sendo
usados para fazer transporte pirata. Isso tem matado uma quantidade
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maior de pessoas do que em algumas guerras.
Querido Deputado Fábio Avelar, de 2.039 ocorrências em 2003,

passamos para 4.691 em 2008. Isso mostra claramente a certeza da
impunidade do transporte clandestino. Hoje o transporte pirata já não
tem medo, porque sabe que o DER tem um número pequeno de
pessoas e já não está conseguindo conter a sua sede. Cada dia
aumenta mais, sem nenhum seguro nem nenhuma manutenção, com
motorista despreparado e, às vezes, até alcoolizado. Há várias
ocorrências e vários casos relatados de motoristas que foram presos
pela lei seca.

Sr. Presidente, o número de ocorrências mostra que geralmente o
transporte clandestino possui frota com idade superior à permitida
pela regulamentação, o que não proporciona segurança alguma aos
usuários. Os veículos e os passageiros não são segurados, Deputado
Sávio Souza Cruz. A maioria das pessoas não sabe disso e está
correndo risco. Na verdade, compra a passagem pensando que o
transporte é regular e, muitas vezes, está colocando seus filhos em
transporte clandestino. Antes de pôr o seu filho, a sua esposa ou a
sua irmã dentro de um ônibus, não analise somente o preço da
passagem, que, muitas vezes, é um pouco mais barato; procure saber
se o transporte é regulamentado pelo DER; se a lei permite que
circule; se está com pneu careca, motorista cansado, sem fiscalização
nenhuma. A perda de um filho não tem preço. Muitas vezes, a
passagem é um pouco mais barata, porque não é regular nem há
fiscalização. Na verdade, não há forma alguma de segurança. Todos
estamos sujeitos a acidentes, mas o transporte clandestino aumenta o
risco - entramos numa flecha sem saber onde parará. Esse é o maior
problema do transporte clandestino, que está tomando conta do nosso
Estado - aliás, hoje todo o Estado praticamente tem linha irregular de
transporte pirata. Temos de fazer um esforço para resolver esse
problema. É preciso que a população ajude o DER e as Polícias
Rodoviárias Estadual e Federal a fiscalizar. Além disso, denuncie ao
DER. Grande parte utiliza o transporte de passageiros fingindo ser de
turismo, quando, na verdade, é ônibus pirata, ou seja, transporte
clandestino de passageiros.

Tomem muito cuidado antes de colocarem a sua família em um



531

ônibus como esse. Os veículos não são segurados, e não há
fiscalização. O número de acidentes no transporte clandestino é de
1.373 e no transporte regular, de 269. Portanto, o risco nesse tipo de
transporte é, no mínimo, 30 vezes maior do que no transporte regular.
Via de regra, Sr. Presidente, os motoristas fazem uma jornada extra
de 17 horas além do permitido. Eles costumam ir ao Vale do
Jequitinhonha e voltar sem dormir sequer 1 ou 2 horas. No transporte
regular de passageiros, o motorista chega 6 horas antes e, quando vai
fazer uma viagem longa, é obrigado a dormir no mínimo 6 horas, já
tendo vindo de casa após uma folga de pelo menos 48 horas.

Hoje há sede de arrecadar, há sede de fazer transporte clandestino.
Entendemos que há o problema sério do desemprego. Muitas vezes
essas “vans” e ônibus fingem fazer transporte turístico, mas, na
verdade, não o fazem; fazem transporte pirata. Esse transporte pirata
está matando, mata muito, mata mais do que guerra. Os números são
claros: são 269 acidentes no transporte regular e 1.373 no
clandestino.

Os pontos de embarque na Capital são conhecidos por toda a
população. A fiscalização não age porque não quer. Temos hoje na
Praça da Estação mais de 70 pontos de embarque de transporte
clandestino. Há também pontos atrás da Rodoviária. Precisamos
denunciar isso. O DER e as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual
precisam ser mais ágeis na fiscalização.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Adalclever Lopes,
em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo e agradecer-lhe o aparte.
Gostaria de destacar a importância do assunto que V. Exa. traz para
debate nesta Casa. Quero concordar, em parte, com V. Exa., mas
também quero expor alguns pontos para a nossa reflexão.

Por várias vezes tivemos o surgimento e o desaparecimento do
transporte dito clandestino. Evidentemente, hoje, a grave crise de
desemprego que encontramos em nosso Estado e no País favorece
esse tipo de atuação. No meu entendimento - acredito que esta é uma
questão que deve ser aprofundada no debate -, esse espaço tem
aumentado, de certa maneira, porque encontramos deficiência no
transporte oficial. Digo isso porque realizamos um trabalho muito
grande em algumas cidades próximas à região de Belo Horizonte e
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até mesmo na Capital. Em alguns momentos observamos que há um
acúmulo muito grande de pessoas que esperam por várias e várias
horas nos pontos de ônibus. Não apenas por isso, mas também pela
otimização do preço da passagem e por questões de horário, as
pessoas procuram agilizar as viagens por meio do transporte
alternativo. Tudo isso facilita esse tipo de transporte.

Uma outra questão que deveríamos expor e também debater é
relativa à falta de flexibilidade, por exemplo, na criação de novos
percursos para facilitar a vida do nosso usuário. Portanto, quero
cumprimentá-lo, pois acredito que é uma oportunidade muito grande
para voltarmos a esse assunto, que é recorrente nesta Casa. Agora
torna-se necessário aprofundarmos e expormos todas as questões
que V. Exa. lança hoje, nesta tarde. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado, Deputado Fábio Avelar,
pela grande contribuição e pelo conhecimento que demonstra não só
do povo de Minas, mas também do transporte do nosso Estado.

Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que o povo mineiro tem de
tomar muito cuidado com sua família, cuidado com seu filho, cuidado
com a sua esposa, cuidado com sua mãe, não os coloquem em
qualquer transporte. Esse transporte alternativo, que é pirata, mata
mais do que o crime organizado. Hoje o número de mortes por dia é
maior do que o do crime organizado. Na realidade, o transporte
alternativo está organizado, como o crime. Hoje há transporte com
rádio só para avisar aos colegas do transporte pirata que a
fiscalização está atuando.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Cumprimento o meu
colega, meu Líder do PMDB, Deputado Adalclever Lopes, pelo
pronunciamento e pela defesa em favor da categoria que legalmente
paga impostos e trabalha no transporte, cuja questão é delicada.

Conversava com meu companheiro Deputado Adalclever Lopes a
respeito da clandestinidade; para ela, a lei, embora saibamos que há
muitas limitações. E uma delas é que os agentes fiscalizadores
podem, no máximo, multar. Eles não podem fazer nada mais do que
isso.

Deputado Adalclever Lopes, nesta manhã houve nesta Casa uma
audiência pública que contou com a presença de vários Deputados. O
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auditório estava lotado, com pessoas em pé. Discutimos a questão do
vencimento do prazo dos ônibus que agora estão chegando aos 15
anos. O governo diz que esses ônibus têm de sair de circulação.
Acredito até que companheiros e companheiras do transporte fretado
queiram realmente livrar-se desses ônibus, mas desde que o governo
lhes dê opções para adquirir novos, assim como já ocorre com as
Prefeituras, com a redução de 30% nos custos. Assim, teremos, de
fato, carros novos à disposição da população. Mas, repito, o governo
tem de dar condições para a substituição desses ônibus antigos, ou,
então, que seja sensível e mantenha para a cidade o que foi proposto,
por meio de resolução da Secretaria de Transportes, à zona rural: que
esse prazo seja estendido até os 25 anos. Obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado, nobre amigo e colega
Deputado Vanderlei Miranda. Quero novamente dizer ao povo mineiro:
cuidado com sua família; cuidado com seus filhos; cuidado com sua
esposa; cuidado com seus entes queridos. Transporte pirata mata.
Depois que perder o seu ente querido, não há mais jeito, não há mais
solução.

O transporte clandestino tem-se organizado como o crime
organizado, até radiocomunicador eles possuem. Compreendo a
aflição dos que trabalham no transporte irregular, radiocomunicador
pirata, porque é uma opção de trabalho, mas em primeiro lugar estão
a segurança e a vida dos passageiros que o utilizam e nem sequer
sabem o que está acontecendo. Eles não sabem que tal ônibus não
possui seguro, que o pneu não está bom e que as peças estão
desgastadas, pois têm mais de 15 anos.

Para encerrar, quero deixar um apelo. Por favor, não deixe seu filho,
sua esposa, sua prima, enfim, sua família viajar em um transporte
pirata. Transporte pirata mata. Qual alternativa você prefere: correr
como uma flecha e permitir que os seus familiares corram de 12 a 15
vezes mais risco ou transportá-los em segurança? Às vezes, 20% ou
30% a menos é como o empregado que não tem carteira assinada:
não recebe nenhuma garantia. O transporte irregular não dá garantia
alguma; dá, sim, insegurança, e ainda mata. Portanto, antes de deixar
sua família viajar, reflita, não a deixe em perigo. Deixe-a viajar sempre
com aquele que é regular e fiscalizado de acordo com as exigências
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da lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público aqui presente nas galerias e todos os mineiros
que nos acompanham pela TV Assembléia, primeiro trazemos uma
boa notícia: na semana passada, o DNIT anunciou a liberação de
R$18.200.000,00 para início da pavimentação do trecho Manga-
Montalvânia, no Norte de Minas. O anúncio dessa obra é um sonho de
toda aquela região, pois é o único trecho da BR-135 em que não
existe pavimentação. A ligação asfáltica de Itacarambi a Manga, de
Manga a Montalvânia, até à divisa com a Bahia, podemos afirmar que
já é uma realidade. Primeiro tivemos uma luta incansável para que o
DNIT retomasse o controle daquele trecho, que, no final de 2002, foi
estadualizado, com outras rodovias mineiras, pelo então Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que repassou os recursos, mas a
estrada não foi recebida, de fato, pelo Estado de Minas Gerais. Aquela
região ficou na penúria por muitos anos. De 2002 a 2006, em quatro
anos, não houve nenhuma obra naquele trecho. A estrada de Manga a
Montalvânia chegou a ser interditada por várias vezes, e a população
já era penalizada. A cidade de Montalvânia chegou a ser ilhada; para
lá não iam os ônibus das empresas que atendiam à cidade, não ia o
caminhão que pegava o leite dos produtores, nem a correspondência
dos Correios chegava. Graças a Deus, num trabalho que fizemos em
parceria com o Deputado Federal Virgílio Guimarães, conseguimos,
no final de 2006, recursos para recuperação desse trecho, que foi
restaurado de Itacarambi até Montalvânia. Agora há esta ótima
notícia. Com a parceria e a força do Deputado Federal Virgílio
Guimarães, conseguimos colocar essa obra no PAC. Agora as
cidades de Manga, Montalvânia, Missões e Itacarambi comemoram o
empenho dos primeiros recursos para iniciar o primeiro trecho.
Estamos aguardando apenas o licenciamento ambiental, que deverá
ocorrer nos próximos dias. Aguardamos que o DNIT, ainda neste mês,
dê a tão sonhada ordem de serviço do trecho de Manga a
Montalvânia, pondo fim a uma novela de décadas e décadas, de
promessas e mais promessas.

Agradecemos o empenho e a dedicação do Deputado Federal
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Virgílio Guimarães, que comigo abraçou esta causa. Quero agradecer
mais uma vez ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, a
toda a diretoria do DNIT ter atendido ao nosso pleito, e especialmente
ao Presidente Lula, que tem feito a diferença, recuperando a
credibilidade do Brasil; tem possibilitado que obras tão importantes
saiam do papel, e exemplo disso é a BR-135, que, após a conclusão
desse trecho, vai ligar Minas Gerais ao Porto de Itaqui, no Maranhão.
Essa é uma grande conquista para a nossa região, para o nosso povo
e para a nossa gente. Ficam aqui, mais uma vez, os nossos
agradecimentos.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer um apelo a
todos os órgãos do governo estadual e do governo federal que atuam
no Norte de Minas, para que façamos um trabalho conjunto
organizado para socorrer o povo norte-mineiro, que sofre com os
efeitos da seca, que já começa a gerar grandes prejuízos para a
nossa região.

Para se ter uma idéia, Montes Claros, hoje, sofre com um enorme
racionamento de água. Falta água em todos os bairros da cidade. Em
alguns bairros, a água chega apenas de madrugada, e por poucos
minutos. A única notícia boa que temos é que o Departamento
Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS - conseguiu, nos últimos
15 dias, a primeira licença ambiental para iniciar a construção da
Barragem de Congonhas. Essa obra será de fundamental importância
para o desenvolvimento de Montes Claros e de várias cidades do
Norte de Minas. A Barragem de Congonhas vai garantir o
abastecimento de água para Montes Claros nos próximos 100 anos,
além de contribuir para a regularização do Rio Congonhas e do Rio
Verde Grande, atendendo a mais de 20 Municípios da nossa região.
Esperamos que o DNOCS consiga mais parcerias, para que essa obra
seja realizada dentro do prazo previsto. Esperamos que a Copasa
entre em parceria com o DNOCS, e será a grande beneficiária, quem
vai garantir o abastecimento de água de Montes Claros, onde a
concessão é da Copasa. Sabemos que o Sistema Juramento, que
abastece hoje Montes Claros, está mais do que no limite. Prova disso
é o sofrimento da população com a falta de água em diversos bairros
da cidade.
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Montes Claros é uma das cidades que mais crescem em Minas
Gerais. A cada ano são mais 4 mil novas ligações, e a água está
diminuindo. Para que não tenhamos um colapso total de
abastecimento de água em Montes Claros, capital do Norte de Minas,
é preciso que haja uma ação conjunta do DNOCS e que o governo de
Minas e os órgãos ambientais coloquem de lado a burocracia. É
necessário que essa obra tão importante para o desenvolvimento da
nossa região saia do papel. Esperamos, aliás, que o Ministério da
Integração Nacional consiga colocar essa obra no PAC, para que,
juntos, somando todos os esforços, possamos entregar essa obra à
população de Montes Claros o mais rápido possível.

O abastecimento de água da cidade já compromete muito até o
desenvolvimento da cidade. Falta água nas residências, falta água
para investimento, falta água para a instalação de indústrias e para a
geração de empregos.

Então, fica aqui o nosso apelo para que a Copasa seja parceira do
DNOCS nessa obra, contribuindo financeiramente para a realização
dela. Depois de pronta a obra, a Copasa terá que fazer investimentos
na construção de adutoras.

Portanto esperamos que o DNOCS e a Copasa façam essa parceria
imediatamente, a fim de que possamos dar à cidade de Montes Claros
esse grande presente, que é garantir o abastecimento de água para
essa cidade tão importante da nossa região para os próximos 100
anos. Da mesma forma, neste fim de semana, percorri várias
comunidades rurais de vários Municípios do Norte de Minas. Ontem,
em Brasília de Minas, visitei os Distritos de Vargem Grande, do Retiro,
de Três Buritis e pude constatar a dificuldade de abastecimento de
água naquelas localidades e em vários outros Municípios da nossa
região, como em São Francisco, Varzelândia, Manga, São João da
Ponte, Chapada Gaúcha, Urucuia e Salinas. Nossa região precisa,
urgentemente, de um plano para acabar de vez com essa situação e
aposentar o caminhão-pipa. Essas medidas paliativas que todo ano o
Exército e a Copasa fazem não resolvem o problema. No ano
passado, o governo do Estado anunciou a liberação de recursos para
que a Ruralminas adquirisse quatro patrulhas mecanizadas para a
construção de pequenas barragens no Norte de Minas. Essas
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máquinas até hoje não chegaram à região. Não sei qual o problema,
se é a burocracia ou a falta de vontade. O importante é que, de fato,
as máquinas ainda não estão trabalhando. Por isso solicitamos aqui à
Ruralminas, ao governo de Minas e também ao governo federal
providências. Temos ainda, no Orçamento deste ano, uma emenda de
bancada aprovada, no valor de R$180.000.000,00, para o DNOCS.
Fica aqui uma sugestão para o novo coordenador daquela instituição,
para que utilize partes desses recursos já previstos no Orçamento
deste ano, a fim de que o DNOCS possa adquirir duas ou três
patrulhas mecanizadas, com o objetivo de ajudar os Municípios na
construção de barraginhas, para reter as águas da chuva,
melhorando, com isso, o nosso lençol freático, recuperando as nossas
nascentes, e, dessa forma, vencer a seca de maneira organizada e
sustentável. Investir em caminhão-pipa e apenas em perfuração de
poços é medida paliativa. Fica aqui o nosso registro para que o
DNOCS, a Codevasf, o Idene, a Ruralminas e a Copasa façam o
dever de casa, unindo esforços a fim de que, juntos, possamos ajudar,
cada vez mais, a nossa região.

Por último, fica aqui, mais uma vez, a nossa reclamação à Cemig e
o nosso pedido de providências àquela instituição. Percorrendo vários
Municípios da nossa região, Deputado Carlos Pimenta, pudemos
constatar que centenas de poços artesianos, equipados há mais de
três anos, continuam sem funcionamento por falta de energia elétrica.
É inaceitável essa situação, pois há mais de um ano temos usado
essa tribuna para cobrar uma atitude da Cemig, a fim de que resolva
esse problema da ligação de energia dos poços artesianos, e até hoje
a maioria continua sem esse serviço.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Assistia ao
pronunciamento de V. Exa. do salão e quero concordar, em gênero e
número, com ele, principalmente em relação aos aspectos abordados
da estrada de Itacarambi-Manga-Montalvânia. É uma novela que não
termina nunca. Espero que não seja mais um anúncio, por parte do
DNIT, que trará esperanças e depois frustrações. Particularmente em
relação a essa questão da Cemig, V. Exa. está absolutamente coberto
de razão. Já fizemos uma audiência pública, já estivemos com o
Governador, buscando solução para esse problema. Ele chamou o
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Presidente da Cemig e disse que não estava solicitando que se
fizesse um estudo, mas autorizando àquela instituição a eletrificação
desses poços artesianos. É inadmissível perfurar um poço artesiano e
não ligá-lo, com o povo morrendo de sede na região. Quem passa
pelo Norte de Minas sente um aperto no coração ao ver a situação.
Trata-se de uma questão de sobrevivência. O Governador deu ordens
para eletrificar. Apresentaram estudos, estiveram aqui, na Assembléia,
mas a coisa não anda, Deputado Paulo. Parece que o Governador
está falando para o vento. Eles têm de respeitar o Governador, em
cujas palavras acreditamos. Não venham com essa história de dizer
que teremos de esperar até dezembro ou até o próximo ano; afinal,
tudo já tinha de estar pronto. As determinações do Governador já
deveriam ter sido cumpridas. Estamos hoje enfrentando uma seca, e
até parece que a Cemig não é ligada ao governo de Minas. Parece
que, após a semiprivatização dessa empresa, os sócios estratégicos
mandam mais que o governo de nosso Estado. V. Exa. está coberto
de razão; parabéns. Uno meus esforços e minhas palavras às de V.
Exa. Espero que essa novela tenha fim, para que possamos ver em
funcionamento as centenas de poços artesianos que já estão
perfurados e equipados, faltando apenas a energia elétrica. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta, por seu aparte, que vem testemunhar tudo o que estamos
falando aqui, hoje, nesta tribuna. Encerro minhas palavras pedindo à
Cemig que tenha compaixão de nossos companheiros do Norte de
Minas. Para que tenham uma idéia, falamos de poços que foram
perfurados e equipados numa época em que eu nem era Deputado
ainda, Sr. Presidente. Eu era Diretor do DNOCS quando este perfurou
vários poços no Norte de Minas. Em Itacambira, por exemplo, há 10
poços artesianos perfurados e equipados há três anos. O mesmo
ocorre em São Francisco e região. Apelo, mais uma vez, à diretoria da
Cemig, ao Presidente Djalma Morais, para que tome, de fato, uma
providência. Parem de nos enrolar. Fica registrada essa nossa
indignação relativa à eletrificação dos poços artesianos no Norte de
Minas Gerais.

Por último, quero parabenizar o movimento do Sind-UTE, que está
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lutando por melhores salários para nossos professores e o movimento
do Sind-Saúde, cujos representantes hoje ocupam nossas galerias. As
reivindicações do Sind-UTE e do Sind-Saúde são de fundamental
importância para as respectivas classes. Nossa Bancada está à
disposição para apoiar a iniciativa de vocês. Muito obrigado.

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

Deputado Doutor Viana, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, os
telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia e,
especialmente, os representantes do Sind-Saúde e os servidores
públicos da área da saúde, presentes hoje no Plenário desta Casa.

Sr. Presidente, o tema que me traz a esta tribuna é justamente o
movimento dos servidores públicos de Minas Gerais. Este mês tem
sido marcado pela luta e pela greve dos servidores públicos no
Estado, por melhores condições de salários e pela denúncia das
condições impostas pelo governo estadual. Chamou nossa atenção o
fato de a imprensa não ter-se preocupado muito em fazer a cobertura
desse movimento. Está em nossas mãos, Sr. Presidente, uma nota do
Sind-Saúde, cuja leitura, na íntegra, peço licença para fazer. A nota é
uma moção aos Deputados e Deputadas Estaduais de Minas Gerais.
(- Lê:)

“Os servidores da saúde do Estado encontram-se revoltados e
desestimulados com a política de gestão de trabalho promovida pelo
Governo Aécio Neves. O reajuste salarial aprovado nesta Casa não
atendeu à expectativa do servidor. A grande parcela, 68% dos
trabalhadores da Secretaria de Saúde não receberam o reajuste, pois
tiveram o desconto na VTI. Ou seja, a sua remuneração foi mantida, e
um grande número de servidores teve a remuneração reduzida,
retroativa a janeiro de 2008.”.

A vantagem pessoal foi substituída e compensada pelo aumento. “O
mais grave, no entanto, diz respeito a um ‘prêmio’ pago pelo governo.
O Estado pagou, neste mês de setembro, a produtividade e
discriminou os servidores efetivos da Secretaria de Saúde - SES -
municipalizados, que, dentro das metas estabelecidas na saúde, no
atendimento primário, foram aqueles que executaram o atendimento
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aos usuários do SUS, dentro do previsto na Lei nº 17.600/2008,
aprovada nesta Casa. Discriminaram, na saúde, aqueles que estão
trabalhando em outro órgão dentro do Sistema Estadual de Saúde,
bem como os ex-bolsistas de laborterapia que trabalham nas Colônias
de Hanseníase da Fhemig e os contratos administrativos. O governo
construiu uma produtividade discriminatória, quando vemos que
servidores da Secretaria de Estado, Fhemig, Hemominas e Funed não
tiveram reajuste salarial e foram também discriminados no pagamento
da produtividade.

Solicitamos aos Srs. Deputados apoio, a fim de que seja agendada
reunião com a Seplag para que possamos discutir essa situação na
busca de uma solução, para revermos a política salarial de
‘desreajuste’ e estender o direito do pagamento da produtividade a
todos de direito. Além disso, a Unimontes de Montes Claros encontra-
se em greve, e esperamos uma solução urgente. Queremos discutir
com o governo uma política que, de fato, trate de salários. Saudações
sindicais, Sind-Saúde, Minas Gerais.”.

Sr. Presidente, o conteúdo dessa nota mostra o equívoco da política
de remuneração dos servidores. Isso acontece em virtude da
substituição de uma política de valorização do salário, da carreira, por
uma política de prêmios de produtividade, ou seja, uma política
baseada em estímulos e metas. Recentemente, vimos propagandas
desse modelo, que pode ser denominado de “bom de serviço”. Então
se estipulam metas e prêmios de produtividade para os servidores, em
vez de se estabelecer uma política global para remunerar o servidor
público. Essa nota deixa claro que, com essa política de produtividade
e de metas, o servidor público fica à mercê da vontade do gestor de
plantão. Nesse caso, por exemplo, a política de metas não abrangeu
os trabalhadores do Hemominas e os municipalizados, nem o pessoal
da Colônia Santa Isabel, porque as metas ficam a critério do
Executivo. Não se tem uma política transparente e definida acerca do
aumento real do salário. Apenas se estipulam metas e prêmios de
produtividade, e o Executivo define se o caixa irá ou não suportar isso.
Dessa forma o servidor fica nas mãos do gestor, que às vezes lança
mão de alguns critérios políticos. Então, conforme avaliação, alguns
servidores cumprem sua meta, enquanto outros não conseguem isso.
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Alguns deles têm disponibilidade e condições para cumprir suas
metas, enquanto outros podem encontrar dificuldades se o órgão no
qual trabalham não lhes der condições para tal. Estes, então, ficarão
na instabilidade. Cria-se uma ilusão, porque se substitui a política de
valorização do salário do servidor público por uma política fantasiosa,
ou seja, aquela que estipula metas e objetiva valorizar os que
trabalham mais. Dessa forma o servidor ficará à mercê da política
segundo a qual quem produzir mais ganhará mais.

O movimento dos servidores públicos da área da saúde tem toda
razão porque falta uma verdadeira política de valorização dos salários
dos servidores, ou seja, valorizar a política salarial. É preciso parar
com essa visão neoliberal e demagógica de querer utilizar manobras
contábeis, prêmios de produtividade, vantagens pessoais e abonos.
Enquanto isso, o piso salarial continua baixo. E o servidor continua
mal-remunerado.

No caso, quem acaba sofrendo as conseqüências dessa situação é
o sistema público de saúde porque temos servidores mal-
remunerados, hospitais pouco instrumentalizados. A população sofre
porque o poder público não consegue valorizar o sistema público de
saúde. Isso acontece porque não há valorização do sistema público
de saúde sem valorização do servidor público.

Sr. Presidente, a Bancada do PT e a do PCdoB referendam a nota.
Já fizemos uma solicitação junto à Seplag para marcar, o mais rápido
possível, essa audiência com o Sind-Saúde. Estamos alertando a
população sobre aquilo que ela vê na TV, de propaganda muito
bonitinha, com a idéia de que tudo dá muito certo, de prêmio de
produtividade, de modelo para incentivar a produtividade: fiquem de
olho vivo com esse tipo de promessa porque, na vida real, o que
acontece não é bem isso. Na vida real o que está acontecendo é a
desvalorização do servidor público.

Repito: não há serviço público de qualidade sem servidor público
bem-remunerado. Fica aqui o nosso registro. Mais uma vez,
parabenizo e cumprimento todos os servidores da saúde e da
educação que se encontram em greve no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, nesse tempo que me falta, quero chamar atenção
para um outro assunto. Ainda ontem eu estava caminhando pelas ruas
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do Bairro Eldorado, na cidade de Contagem, quando fui também
surpreendido por aquela tempestade que anunciou o início da
primavera. A tempestade foi forte, de granizo, e, sem dúvida, um
pouco fora dos padrões. Durou 15 minutos, mas depois instalou-se um
caos na rede de energia elétrica do Eldorado. Uma parte do bairro
ficou apagada, demorou quase quatro horas para a luz voltar. Isso
aconteceu também em Belo Horizonte, no Sul de Minas e em várias
regiões do Estado.

As pessoas podem dizer: foi uma fatalidade da natureza. Tudo bem,
pode-se dizer isso. Mas, Sr. Presidente, estamos observando que a
empresa Cemig, em nome do lucro dos seus sócios minoritários,
daqueles que detêm ações na Bolsa, tem investido muito pouco na
modernização da rede elétrica.

Sr. Presidente, o Bairro Eldorado, há mais de 20 anos, por exemplo,
não tem a sua rede elétrica substituída. O sistema é antigo, os
transformadores, o sistema de fiação, os postes. O seu sistema é
arcaico, defasado. No caso, não agüenta mesmo a chuva. Quando
novamente chover, a rede cairá.

A Cemig, à guisa de aumentar o lucro dos acionistas, está deixando
de modernizar a rede de energia elétrica. A pretexto de aumentar os
lucros dos acionistas, as equipes de plantões, especialmente para os
momentos de emergência, têm sido reduzidas, ano a ano. Ela acaba
não dando conta do serviço. As equipes são reduzidas para uma
demanda que aumenta a cada dia.

A Cemig tem sempre batido recordes, nas Bolsas de Valores, em
lucratividade. Isso não se reflete nos investimentos para a população.

Tivemos uma luta homérica para reduzir a conta de luz mais cara do
Brasil e conseguimos uma redução de 17%, mas ainda é uma das
mais caras do País, além de ter o maior ICMS. E a qualidade dos
serviços prestados pela Cemig piora a cada dia mais. A população
não está vendo a empresa como uma prestadora de serviço de
qualidade, como via no passado. E tudo em nome do lucro.

De forma muito correta, o Deputado Paulo Guedes falou sobre a
ligação dos poços artesianos no Norte de Minas. Por que a Cemig não
toma essa providência? Desde o primeiro dia em que o Deputado
Paulo Guedes chegou a esta Casa, há quase dois anos, nenhum poço
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artesiano foi ligado pela Cemig.
Minas é um dos Estados mais atrasados quanto à concretização e à

conclusão do Programa Luz para Todos, cujo déficit de ligações atinge
quase 55 mil residências. E a Cemig insiste na demora para fazer
essas ligações. Há algo errado nessa empresa, há algo errado na sua
gestão, há algo anormal acontecendo, porque a prestação do serviço
não tem chegado às pessoas. Diga-se de passagem, Sr. Presidente, o
custo unitário de ligação do Luz para Todos em Minas Gerais é o mais
alto do Brasil, sendo, aliás, motivo de investigação do Ministério
Publico no passado, quando teve de reduzir os valores estipulados
pelo contrato de licitação. Não me venham dizer que Minas Gerais
tem dimensões territoriais diferentes do restante do País, porque há
três empresas distribuidoras de energia elétrica aqui, estando as
outras duas muito mais avançadas. Uma delas realizou quase 82% de
ligações, e a outra, quase 100%. A Cataguazes, no Triângulo, com o
mesmo território e prestando o mesmo serviço, cobra mais barato pelo
serviço. E a Cemig demora a fazer as ligações. No ano passado,
realizamos audiência pública, e os seus representantes disseram que
agilizariam o processo e o concluiriam. Agora, afirmam que só irão
concluí-lo em 2010.

Cinqüenta e cinco mil pessoas têm o direito sagrado a um produto
essencial à sobrevivência humana, que é o direito à luz elétrica, no
Estado que é o maior produtor de energia do País. A Cemig cobra um
preço absurdo no contrato de licitação do Luz para Todos, e o projeto
não beneficia as pessoas, a luz não chega às suas casas. Enquanto
isso, a empresa reduz servidores, não faz a substituição dos poços
nem moderniza as redes. Para eles, a modernidade só serve para os
lucros, para os acionistas. Para o povo, nada. Olho vivo nesse
processo, porque esse modelo que estão implementando não é o
melhor para o povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, trabalhadores e

trabalhadoras da área de saúde que nos acompanham das galerias,
telespectadores da TV Assembléia, antes de abordar o assunto que
me traz aqui, gostaria de dizer que há cerca de 115 mil famílias sem
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luz elétrica, Deputado Carlin Moura. A maioria dos Estados está
fechando a universalização da energia elétrica, e Minas Gerais está
atrasada. Na verdade, quem apresentou o custo por ligação foi a
Cemig, no orçamento que era igual ao da Cia. Força e Luz
Cataguazes-Leopoldina, cujo valor era de R$6.000,00. No pagamento
final, todas ficaram aquém, e a Cemig pagou R$10.000,00 por ligação.

É importante dizer que ela subempreitou todo esse serviço e as
empresas que fizeram o serviço foram as que mais doaram dinheiro a
candidatos das eleições passadas. Também é importante dizer que o
então Presidente do conselho da Cemig era o Sr. Márcio Lacerda.

Quero cumprimentar os servidores da saúde e dizer que estamos
solidários com eles e, lamentavelmente, sentindo-nos enganados
porque, desde dezembro do ano passado, quando discutimos a
situação da carreira dos trabalhadores da saúde, o que foi votado não
foi cumprido. Isso acontece. Às vezes, votamos, mas as coisas não
têm transparência e clareza e não conseguimos avançar.

Fizemos reuniões com a Sra. Renata Vilhena, que aprovou o que
estava sendo pedido, mas depois executou de outra forma. Não houve
remuneração final com reajuste, mas uma remuneração igual ou até
abaixo, o que é um absurdo.

Como membro do PT, reafirmo as palavras do Deputado Carlin
Moura junto à Bancada do PCdoB. Precisamos não só ser solidários,
mas também reparar essa injustiça feita com esses servidores.
Tenham a nossa solidariedade e o nosso compromisso de estar com
vocês.

O mesmo ocorre com a educação. Foi exatamente por isso que o
Deputado Paulo Guedes falou sobre os trabalhadores da educação.
Estejam certos de que nunca vamos avançar em políticas públicas se
não valorizarmos o trabalhador. O primeiro gesto de compromisso
com a política pública, sobretudo com as políticas essenciais como a
saúde e a educação, dá-se a partir do trabalhador e da trabalhadora
da correspondente área.

Sr. Presidente, inscrevi-me para fazer um breve comentário em
relação à Resolução nº 52, de 12/9/2008. Essa resolução só veio
depois das várias mortes ocorridas no Estado, no mês passado e
também neste mês. Basta relatar o acidente ocorrido no dia 2 de
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setembro, em que 4 pessoas morreram e 21 ficaram feridas. Trata-se
de trabalhadores e trabalhadoras rurais da região de Caratinga, no
Vale do Rio Doce. Houve uma colisão em uma estrada vicinal, na
rodovia que liga os Municípios de Piedade e Caratinga. A batida foi
entre dois veículos que levavam os trabalhadores para a lavoura de
café. Um dos caminhões perdeu o freio e bateu na traseira de outro
que estava com dezenas de trabalhadores, deixando 21 trabalhadores
feridos e 4 mortos.

No dia 26 de agosto último, 13 trabalhadores ficaram feridos em São
Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas. Uma Kombi tombou na zona
rural do Morro Vermelho. A polícia apurou que essa Kombi tinha 29
anos de uso, problema de freio e estava com quatro pessoas além da
capacidade.

No dia 19 de agosto, em Santo Antônio do Amparo, no Centro-Oeste
de Minas, 14 trabalhadores morreram em um acidente com um
caminhão que tinha 33 anos de uso e, na sua carroceria, 32
trabalhadores. Foi 11 o número de mortos no local, fora os que vieram
a morrer depois.

Ou seja, só nos meses de agosto e setembro houve tantas mortes
de trabalhadores rurais. Esse decreto vem regulamentar o transporte
de trabalhadores rurais, mas precisamos discuti-lo mais. Apresentei
um requerimento para realização de audiência pública para discutir o
transporte de trabalhadores e trabalhadoras rurais, pois não basta que
haja um decreto complementando uma lei delegada, pois essa
legislação é feita totalmente à revelia da Casa e do setor de
trabalhadores e empregadores. Essa situação é muito séria, pois o
decreto é importante por resguardar a vida, mas, se o Estado não tiver
uma linha de crédito específica para os empregadores da zona rural -
os quais ajudam na produção de alimento e abastecimento local e
regional, até mesmo nacional e para exportação - para modernizarem
sua frota de tratores e caminhões, o decreto se inviabiliza.

De um lado, parabenizo a Setop por essa resolução, mas não pode
ser vista isoladamente. Precisamos discutir um conjunto de ações, e
chamo à atenção todo o povo mineiro, uma vez que estamos em ano
de eleições municipais. Cada cidadão deve estar atento à ação dos
candidatos no seu Município, porque a grande parte dos Municípios
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de Minas Gerais tem bases econômicas agrícola e pecuária. Conheço
bem o Estado e sua zona rural, pois sempre faço questão de visitar as
comunidades rurais, e vejo total abandono, as estradas vicinais são de
péssima qualidade. Como, em um Município cuja arrecadação vem da
agricultura e da pecuária, não há nenhum investimento na área rural?

Portanto, o primeiro passo é ver a proposta do candidato em termos
de investimento para a agricultura, sobretudo em relação às estradas,
pois é a segurança de trabalhadores rurais que está em jogo. Apenas
uma resolução não resolverá a questão, precisamos estar atentos a
um conjunto de ações para garantir a qualidade de vida para esses
trabalhadores, já que estão excluídos de serviços essenciais, como
energia elétrica, o que já foi exposto pelos Deputados que me
antecederam. Estão excluídos de serviços essenciais como o
saneamento, e a água vai levando doença e morte, por não haver
uma política específica para a zona rural. Então, que nível de
investimento estão propondo em estradas rurais?

Outro aspecto importante é a linha de crédito, a partir do governo do
Estado, para os agricultores empregadores. Se fizermos um relato só
dos meses de agosto e setembro, com três acidentes e mortes,
veremos que se trata de veículos com quase 30 anos de uso. Não
basta o Estado multar e impedir, pois deve ter uma linha de crédito
específica para os empregadores do campo modernizarem sua frota.

E vemos o quanto de recursos o governo federal tem destinado a
essa área, agora até mesmo para maquinário, pelo Pronaf Mais
Alimento. Lembro que o Presidente Lula, sensível à questão, em uma
intervenção em âmbito mundial - e sobretudo em resposta ao
Presidente norte-americano, em cujo país a agricultura é altamente
subsidiada e que estava alfinetando o Brasil em relação ao
biocombustível -, foi muito claro ao afirmar que o que de fato coloca
em crise o abastecimento é o álcool produzido a partir do milho, não
da cana, que não é ameaça. Nessa linha, então, o governo federal,
com o lançamento da Plano Safra - o Pronaf Mais Alimento -, tem
dado a sua contribuição para garantir que a criança, o jovem, a mulher
e o homem permaneçam no campo, mas com qualidade de vida.

Para isso há ainda o Luz para Todos, um programa do governo
federal em parceria com os Estados, embora lamentavelmente alguns
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deles não venham cumprindo o seu dever de casa, caso de Minas
Gerais, que há um ano não faz as ligações. Isso é um absurdo,
principalmente da parte de uma empresa como a Cemig, que é
referência e está presente em tantos outros Estados, mas que vem
elegendo como seu objetivo principal a obtenção de lucro, sobretudo
agora, que é a responsável por grande parte do fornecimento de
energia no Rio de Janeiro. De qualquer forma, a Cemig não está
cumprindo o seu dever de casa, que é oferecer um serviço de
qualidade e a preço menor para todos os seus usuários, sobretudo
para os que tanto precisam, como essas 115 mil famílias que estão
reivindicando esse serviço, mas que ainda estão sem energia, com
previsão de fornecimento apenas para 2010. É um absurdo, a esta
altura da história, termos 115 mil famílias sem esse serviço, quando a
nossa meta já deveria ser a de levar-lhes a internet e outros serviços.
Como vamos garantir que o jovem fique no campo, se lá ele não pode
ter televisão, geladeira e muito menos internet? Não tem jeito? Como
vamos incentivar a produção de alimentos nos âmbitos local e
regional, se não oferecermos esses serviços essenciais - e isso sem
nem mesmo levar em conta a questão da assistência técnica?

Então, Presidente, vamos discutir esse assunto, mas neste
momento quero apresentar uma emenda ao meu requerimento para
que aprofundemos a discussão da Resolução no 52, de 12/9/2008,
que regulamenta a utilização dos veículos para o transporte dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Isso veio ainda em tempo, mas
digo que não basta - temos de pensar na conjuntura, porque a
garantia da segurança necessária e justa aos trabalhadores e
trabalhadoras rurais depende de outras ações. Muito obrigado.

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

que nos acompanham na Assembléia ou que nos acompanham pela
TV Assembléia, boa tarde. De modo especial, quero cumprimentar os
servidores públicos aqui presentes, reconhecendo o seu legítimo
direito de manifestação e a causa extremamente nobre: a busca da
valorização dos servidores públicos. No final da semana passada,
sexta-feira, reuni-me com a liderança do Sind-UTE em Divinópolis,
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quando assinamos um documento manifestando o nosso
compromisso de trabalhar para que as negociações não apenas
estejam abertas mas sejam francas, diretas, entre o governo do
Estado e a liderança dos servidores, tanto da educação quanto da
saúde. Obviamente, no caso dos servidores da educação, que se
busque o caminho para o cumprimento do piso salarial, de uma forma
planejada, com o diálogo aberto. Acho que é consenso que todos
queremos uma remuneração melhor para os servidores. Isso deve ser
feito com um diálogo aberto, sincero, franco, apresentando-se, de lado
a lado, as posições. Se há dificuldade de um cumprimento integral,
num primeiro momento, que se faça um escalonamento, um
planejamento, uma negociação. Nesse documento dos servidores da
saúde, vejo um item que, na semana passada, eu incluí em ofício à
Seplag, o qual entendo ser absolutamente justo e que tem de ser
revisto: a questão do pagamento do prêmio de produtividade para os
servidores municipalizados. O servidor municipalizado é servidor da
saúde do mesmo jeito, às vezes até com uma sobrecarga mais
pesada, no atendimento direto num posto de saúde, num hospital,
numa estrutura de atendimento direto ao cidadão, por isso não pode
nunca ser considerado menos relevante que o trabalho administrativo
na Secretaria. Todos eles são importantes, então não faz sentido que
o servidor municipalizado não possa também receber os mesmos
benefícios de carreira, previstos, no meu entendimento, na legislação.
Se houve uma falha, que ela seja corrigida o mais rápido possível.
Que o servidor da saúde municipalizado também tenha esse direito, e
que isso seja revisto imediatamente.

E mais: no caso da educação, parece-me que esse problema
também aconteceu com alguns servidores cedidos para as Apaes.
Existem servidores da educação cedidos à Apae, e, segundo me
reclamou um servidor, ele não recebeu o pagamento da gratificação
por produtividade. Também isso, no meu entendimento, não procede,
não é justo, não é adequado. Se ele foi cedido, não significa que será
penalizado por isso ou que tenha qualquer prejuízo na sua carreira.

Sr. Presidente, o tempo é curto, e não posso deixar de me
manifestar sobre um outro assunto que foi objeto de vários
pronunciamentos meus nesta tribuna, de duas audiências públicas
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que propus nesta Casa e de uma luta importante em defesa dos
produtores rurais e da economia de Minas Gerais. Trata-se da - uso
sempre esta expressão - famigerada zona tampão, ou área de Minas
Gerais em que era proibida a exportação do gado de corte, sob o
pretexto de que não estaria livre de aftosa. Sou médico-veterinário e
conheço bem do que estou falando. Há cerca de 14 anos, não ocorre
aftosa nessas regiões. Estou referindo-me ao Campo das Vertentes,
ao Centro-Oeste e ao Sudoeste mineiro, totalizando mais de 250
Municípios. Portanto milhares e milhares de produtores e
trabalhadores rurais vinham sendo prejudicados por um decreto e uma
interpretação equivocados do Ministério da Agricultura e,
conseqüentemente, da Comunidade Econômica Européia, que é a
entidade que decide se aceita ou não a exportação de carne do Brasil
para a Europa. Essa proibição que a CEE nos impunha fez, até hoje -
só mudará agora -, com que esses produtores rurais, ao tentar vender
o boi de corte, que ficou anos criando, gastando dinheiro para produzir
esse animal próprio para fornecimento de carne, tivesse de se sujeitar
a um preço 10% abaixo do mercado, 10% abaixo do preço praticado
no Triângulo Mineiro, em São Paulo e até no Norte de Minas.

Por quê? Porque o frigorífico alega que o animal não serve para
exportação e, portanto, o seu preço é menor. Venho lutando contra
isso. Felizmente, no final da semana, mais precisamente na sexta-
feira, o Ministério da Agricultura nos comunicou que, definitivamente, a
partir desta semana, acabou essa chamada zona-tampão, ou área
restrita à exportação. Isso significa que um produtor que venda uma
boiada para o abate, ou seja, frigorífico em Divinópolis, cidade onde
resido, ou em Uberaba, terá competitividade. Até ontem não era
assim. O nosso produtor no Centro-Oeste e no Campo das Vertentes
vinha sendo explorado de maneira injusta, pois o seu animal tinha as
mesmas condições sanitárias, o mesmo custo para ser produzido e
uma barreira sanitária injustificada. Portanto, essa é uma luta que
tivemos e que, graças a Deus, deu resultado positivo.

Agora temos outra luta: melhorar a situação para o produtor de leite.
Há um projeto de minha autoria tramitando para melhorar o crédito de
ICMS para o produtor de leite. Melhorando esse crédito, ajudaremos
não somente ele, mas também a indústria de laticínios e as
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cooperativas. No momento de ele pagar o ICMS, compensará com
aquele crédito presumido. Por que um crédito presumido? Porque,
para produzir leite, comprou ração e medicamentos e pagou ICMS de
tudo isso. Então, tem de apropriar-se desse crédito para descontar no
momento de pagar o ICMS ao vender o leite, o queijo. Esse equilíbrio
é fundamental. Um litro de leite é caro para ser produzido. Às vezes
alguns centavos, para o pequeno produtor, fazem a diferença entre
obter pequeno lucro ou ter prejuízo com a sua atividade.

Pela experiência que tivemos de ser Prefeito, temos sempre nos
preocupado com as questões da saúde, da educação e da infra-
estrutura dos Municípios. Portanto, não me esqueço das questões do
produtor rural. Sem o trabalhador rural, sem o pequeno produtor de
economia familiar não teríamos o leite, o queijo, o arroz e o feijão,
num País onde, graças a Deus, a nossa produção de alimentos chega
a exceder à demanda do consumo. Por isso, embora vivamos num
País ainda com muita desigualdade, onde o produtor não ganha uma
remuneração justa, somos um dos países que tem um dos menores
custos de alimentação do mundo. Já tive oportunidade de visitar
vários países. O que pagamos pela alimentação no Brasil é menos do
que se paga em todas as outras partes do mundo. Por quê? Porque
temos um produtor rural que é eficiente e trabalhador, que luta, mas
que, às vezes, é explorado. Então, é preciso também lembrar desse
trabalhador rural para que não falte alimento na mesa dos brasileiros.

Sr. Presidente, nosso tempo se esgotou. Agradeço-lhe a tolerância.
Dirijo-me, mais uma vez, aos servidores dizendo-lhes que estaremos
à disposição para ajudar no diálogo e na busca de uma solução
construída pelo entendimento, que acredito ser o objetivo de todos
nós. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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



551

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 47/2008, do Governador do Estado. Pelo BSD:
efetivo - Deputado Lafayette de Andrada; suplente - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; suplente -
Deputado Neider Moreira; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever
Lopes; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PT - efetivo -
Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado Almir Paraca; pelo
DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Elmiro
Nascimento. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.898 e 2.899/2008, da Comissão de Defesa do
Consumidor, e 2.900/2008, da Comissão de Política Agropecuária.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.590, 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 17, às 9 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 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Registro de presença - Discussão e Votação



552

de Proposições: Chamada para verificação de quórum; inexistência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Chico
Uejo - Delvito Alves - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar
- Gláucia Brandão - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de alunos do 1º Período do Curso de Direito da Unipac-Betim. É uma
alegria recebê-los. Agradecemos a visita e convidamos todos para
que sempre venham à Casa do povo, à Assembléia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, a Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Gláucia Brandão) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 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 extraordinária de amanhã, dia 17,
às 9 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 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Chamada para recomposição de número regimental; inexistência de
quórum especial para votação de veto - 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
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Wander Borges.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - 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 Ademir Lucas) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados.

Portanto, não há quórum especial para a votação de veto.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos às Proposições de
Lei nºs 18.515 e 18.590 se encontram na faixa constitucional,
sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a Presidência
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

Nº 18.615, EM 9/9/2008
Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Costa e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão.
A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente,
o Vice-Presidente e designar o relator. O Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida
o Deputado Ivair Nogueira para atuar como escrutinador. Feita a
apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva e para Vice-Presidente o Deputado Sebastião Costa,
ambos com três votos cada um. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva
empossa o Vice-Presidente, Deputado Sebastião Costa, a quem
passa a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, empossa o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que agradece a confiança
nele depositada e designa o Deputado Elmiro Nascimento como
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima
reunião será convocada por meio de edital, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elmiro Nascimento - André

Quintão.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2008

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Padre João e Antônio Carlos Arantes, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta, pareceres de redação final e proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Mensagem nº 272/2008, do
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Governador do Estado, em turno único (Deputado Padre João).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 2.645/2008 (relator: Deputado Vandelei Jangrossi).
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.481 e 2.529/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Vanderlei Jangrossi em que solicita sejam encaminhadas
ao Governador do Estado e ao Secretário de Fazenda a tabela de
produtos do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, sobre os
quais há incidência de ICMS, e a nota técnica da Secretaria de
Agricultura para que sejam tomadas as devidas providências sobre o
assunto tratado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo - Padre João.

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

1.096/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental de
Apoio aos Policiais de Minas Gerais, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

O Projeto de Lei nº 1.096/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Organização Não Governamental de Apoio aos Policiais de Minas
Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como
finalidade primordial a melhoria da qualidade de vida dos seus filiados.

Dessa maneira, realiza cursos e veicula publicações de interesse da
classe que, representa; oferece atividades educacionais e culturais;
presta assistência médica e odontológica; firma convênios com
instituições públicas e entidades privadas visando subsidiar suas
iniciativas.

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

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

nº 1.096/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.469/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Arlen 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.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, 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 2.469/2008 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.

Chiquito, como era conhecido, foi o primeiro intendente de Lagoa
dos Patos, quando da emancipação política. Posteriormente foi eleito
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Prefeito, e um de seus primeiros atos foi a aquisição de um trator para
abrir caminhos que ligariam o Município a localidades vizinhas. Uma
das passagens abertas foi a ligação a São João da Lagoa, que ora
pretendemos denominar, como forma de prestar homenagem a esse
cidadão, por sua importância para a integração daquela região.

A indicação do nome de Francisco Eleutério Couto para denominar
bem público é, portanto, oportuna homenagem a quem participou da
história da cidade de Lagoa dos Patos com seu trabalho, sempre
realizado com seriedade e inteira dedicação ao próximo.

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

2.469/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.519/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Riacho
Fundo de 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 2.519/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Riacho Fundo de Tapera, com sede no
Município de São Francisco, que tem como finalidade primordial o
desenvolvimento da comunidade local, além das comunidades de
Juazeiro, Marruás, Taboquinha, Barreiro, Cansanção e Laranjinha,
buscando a melhoria de vida dos seus habitantes.

Para consecução de seus propósitos, atua como órgão
representativo perante os poderes públicos municipal, estadual e
federal, defendendo os interesses dos seus associados; participa dos
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benefícios dos programas de desenvolvimento do setor produtivo da
Região Nordeste, por meio do Fundo Constitucional de
Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
repassando-os aos filiados e pessoas carentes; luta para o
engrandecimento do Conselho Municipal de Entidades de Ação
Comunitária de São Francisco - Comenac-SF -; promove atividades
nas áreas do esporte, da educação e do lazer.

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

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

nº 2.519/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.585/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar denominação ao próprio estadual
destinado ao Ministério Público do Estado situado no Município de
São João del-Rei.

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 2.585/2008 tem por escopo dar a denominação

de Edifício Promotor de Justiça Doutor Tancredo de Almeida Neves ao
prédio destinado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais
localizado na Rua de Acesso à Subestação (Cemig), Centro, no
Município de São João del-Rei.

Mineiro de São João del-Rei, Tancredo Neves formou-se em
advocacia e tornou-se Promotor de Justiça em sua cidade natal, onde
iniciou sua vida pública como Vereador.

Durante sua longa e profícua carreira política, elegeu-se Deputado
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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.

Representante da tradição moderadora da política mineira,
caracterizou-se pela tendência à conciliação, sem prejuízo da
consistência de suas posições liberais. Foi nomeado Primeiro-Ministro
por ocasião da instauração do regime parlamentarista, logo após a
renúncia do Presidente Jânio Quadros, no período de 1961 e 1962, e
escolhido para, representando uma coligação de partidos de oposição,
disputar a Presidência da República, em 1985, em eleição indireta
pelo Colégio Eleitoral.

Assim, após um difícil período na história do Brasil, Tancredo Neves
foi eleito o primeiro Presidente civil em mais de 20 anos. Embora de
forma indireta, sua eleição representou a possibilidade de
reorganização da sociedade e foi recebida com grande entusiasmo
pela população brasileira. Acometido de grave doença às vésperas de
tomar posse, faleceu pouco tempo depois.

Indubitavelmente, obteve destaque no meio político brasileiro e
perdura até hoje na lembrança do povo como uma personalidade que,
no exercício de suas atividades públicas, revelou seriedade e
comprometimento com a preservação da soberania nacional e dos
valores democráticos.

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

2.585/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.639/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Educativa Coronel Murtense de Radiodifusão - Ascomecom -, com
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sede no Município de Coronel Murta.
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 2.639/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Educativa Coronel Murtense de
Radiodifusão, com sede no Município de Coronel Murta, que tem
como finalidade precípua defender a democratização da comunicação
e da informação.

Além disso, apóia as organizações populares ligadas às ações
solidárias, cooperativas e de prestação de serviços em prol do bem
comum. Defende os interesses dos associados junto aos órgãos dos
três Poderes nas diferentes esferas de governo.

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

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

nº 2.639/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.648/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.648/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Cultural Comunitária de Belo Oriente, que tem como
finalidade precípua executar serviço de radiodifusão educativa e
comunitária por meio da Rádio Belo Vale FM.

Para consecução desse propósito, produz programas culturais,
educativos e informativos de interesse da comunidade local; presta
serviços de utilidade pública; estimula a prática do lazer e da cultura,
promovendo o melhor convívio social; contribui para o
aperfeiçoamento profissional de jornalistas e radialistas; divulga
valores éticos indispensáveis à organização da sociedade.

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

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

nº 2.648/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.655/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Vila Nova Esporte Clube, com sede no
Município de Santa Luzia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.655/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Vila Nova Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia,
que tem como finalidade precípua a difusão de atividades sociais,
cívicas, culturais e desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do
esporte, podendo competir em todas as modalidades esportivas
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amadoristas, inclusive o futebol feminino.
Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.655/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.676/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Turma
da Praça - Assecutup -, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.676/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Esportiva e Cultural Turma da Praça, com sede no
Município de Pará de Minas, que tem como finalidade precípua
promover a integração dos seus associados e da comunidade local,
promovendo atividades sociais, culturais, artísticas e esportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do
esporte, principalmente de basquetebol, além de atuar 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 2.676/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
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Carlin Moura, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.349/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
acrescenta artigo à Lei n° 15.030, de 2004, que dis põe sobre a prática
de educação física na rede pública estadual de ensino.

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 visa acrescentar artigo à Lei nº 15.030, de

2004, que dispõe sobre a prática da educação física na rede pública
estadual de ensino, com o objetivo de estabelecer que os alunos
passem por exame clínico no início de cada ano letivo, a ser realizado
por médico habilitado, sempre que a direção da escola julgar
necessário. Determina ainda que, quando verificada anormalidade
orgânica em aluno, o médico prescreverá o regime de atividades
convenientes para cada caso.

A prática de atividade física promove benefícios imediatos
(regularização dos níveis de glicose sangüínea, de adrenalina e
noradrenalina, assim como da quantidade e qualidade do sono) e em
longo prazo (melhora da capacidade cardiovascular, aumento da
flexibilidade, da resistência, da força muscular e da coordenação
motora). Outros benefícios são o controle da pressão arterial, a
redução dos níveis de colesterol e triglicérides e a redução dos fatores
de risco cardiovasculares. Além disso, a prática de exercícios é
fundamental para o desenvolvimento físico e emocional das crianças e
adolescentes.

Entretanto, cada organismo tem especificidades e limitações e é
necessário uma orientação individual para que não se coloque a
saúde em risco. Por isso a avaliação física é um componente
indispensável para a realização de atividades físicas.
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Para realizar a avaliação física, é preciso analisar muitas variáveis:
as antropométricas, a composição corporal e os parâmetros
metabólicos e neuromusculares. A avaliação deve ser periódica e
utilizar metodologia, protocolos e critérios adequados. São objetivos
da avaliação física: descobrir quaisquer condições preexistentes que
possam limitar ou excluir a participação em atividade física por razões
de segurança e saúde; determinar o estado de saúde do indivíduo
antes que este seja exposto à participação ou competição; identificar
quaisquer anormalidades, entre outros.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, aperfeiçoou a técnica legislativa da proposição e retirou o
dispositivo que previa a prescrição médica de atividades convenientes
para o aluno com anormalidade orgânica. Entretanto, como a prática
de educação física é obrigatória apenas na educação básica, faz-se
necessário adequar a redação do art. 1º em relação a esse aspecto.
Além disso, para que o aluno com diagnóstico que comprometa a
participação nas atividades físicas habituais não seja simplesmente
excluído delas, é fundamental que o professor responsável pela
disciplina de educação física indique programa alternativo de
atividades adequado à situação do aluno. Por esses motivos,
apresentamos o Substitutivo nº 2.

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

1.349/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado a
seguir, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004, que

dispõe sobre a prática da Educação Física na rede pública estadual
de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004, fica acrescida do

seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º-A - Os alunos matriculados na educação básica da rede

pública estadual serão submetidos, no início do ano letivo, a exame
clínico realizado por médico, para avaliar a aptidão física para a
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prática de exercícios.
Parágrafo único - Na ocorrência de diagnóstico que restrinja a

participação do aluno em atividades de educação física, o professor
responsável pela disciplina indicará programa alternativo de atividades
para cada caso.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.101/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto em epígrafe “dispõe
sobre a destinação dos valores provenientes de multas aplicadas a
agente público, Município ou a qualquer pessoa física ou jurídica de
natureza privada, em virtude de condutas ou atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências”.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Em seguida, foi a matéria distribuída à Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na forma desse
substitutivo com as Emendas n° 1 e 2, que apresento u.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento pretende estabelecer a transferência

compulsória, para os Municípios de percentual dos valores
arrecadados pelo Estado a título de multa em razão de conduta ou
atividade lesiva ao meio ambiente, vinculando sua aplicação à criação
e manutenção de programas e projetos que visem à proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente.

A Comissão de Constituição e Justiça após minucioso exame sobre
a matéria, proferiu extenso parecer, em que não vislumbrou óbice à
tramitação do projeto, porquanto as receitas de multas arrecadas pelo
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poder público com a cobrança administrativa por infração à lei
admitem a sua transferência compulsória para outro ente federado,
salvo nas hipóteses vedadas, implícita ou expressamente, pelo
ordenamento jurídico-constitucional.

Não obstante, essa Comissão entendeu ser necessário aprimorar o
projeto, o que foi feito por meio do Substitutivo n° 1, que propõe a
transferência de 50%, no mínimo, da receita arrecadada com a
cobrança de multas por infração ambiental ao Município onde houver
sido lavrado o auto de infração ou aos Municípios da área de
influência direta do dano ambiental. Esse substitutivo dispõe ainda
que a transferência de receita seja feita de forma gradual, no prazo de
três anos, contados a partir do primeiro ano subseqüente à publicação
da lei.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por sua vez,
ratificou as alterações propostas pela Comissão de Constituição e
Justiça no citado substitutivo e aprofundou-as, oferecendo as
Emendas n° 1 e 2, por ser necessário estabelecer um  maior controle
sobre a correta aplicação dos recursos, evitando desvios de
finalidade. Desse modo, a Emenda n° 1 propõe que os  Municípios que
receberem os repasses previstos no projeto enviem relatório anual à
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais demonstrando sua
correta utilização, e a Emenda nº 2 estipula que o repasse dessa
receita ao Município deve ser feito até o último dia útil do mês
subseqüente ao do recolhimento aos cofres públicos dos valores da
multa.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, entendemos ser
legítima tal previsão de transferência, do Estado ao Município, de
receitas oriundas de multas, uma espécie do gênero Receita Corrente,
a qual encontra-se de acordo também com a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Vale ressaltar que, conforme já expôs em seu parecer a
Comissão de Justiça, a receita decorrente das multas é algo
indesejável na administração pública, indo de encontro ao grau de
efetividade e eficiência da legislação e da fiscalização pertinentes. Por
isso mesmo, não é prevista no Orçamento. Nessa medida, a
proposição em tela vem significar uma fonte a mais de recursos aos
Municípios no seu dever de zelar pela preservação do meio ambiente.
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Assim, não vislumbramos óbice à normal tramitação da proposição em
questão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.101/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n ° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.177/2008

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa
por meio da Mensagem nº 178/2008, a proposição em epígrafe dispõe
sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial e dá outras providências.

A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, legalidade e
constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Em seguida, foi o projeto apreciado pela Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do
Regimento Interno.

No decorrer da tramitação, houve a anexação do Projeto de Lei nº
1.149/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, por
guardar semelhança com a proposição em análise.

Fundamentação
A proposição em análise visa criar o Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial, com a finalidade de propor políticas
que promovam a igualdade racial no que concerne aos segmentos
étnicos minoritários do Estado, com ênfase na população negra,
indígena e cigana, com vistas a combater a discriminação racial,
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reduzir as desigualdades sociais, econômicas, financeiras, políticas e
culturais e ampliar o processo de participação social.

Trata-se de medida inserida no âmbito das ações afirmativas, que
têm como premissa contribuir para o enfrentamento da discriminação
associada a raça, cor ou origem étnica. É de fundamental importância
zelar pela diversidade cultural, especialmente pela preservação da
memória e das tradições dos diversos grupos da população.

Várias organizações internacionais têm trabalhado para combater
todas as formas de discriminação. Durante a Conferência contra o
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de
Intolerância, realizada em 2001, em Durban, na África, foram
assumidos compromissos pela comunidade das nações, relativamente
aos direitos dos grupos sociais que sofrem com o racismo e outras
formas de discriminação. Estudos publicados no “Atlas Racial
Brasileiro” mostram que os pobres e os negros estão em pior situação
social e apontam a necessidade de ações afirmativas.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer, julgou
oportuno apresentar algumas alterações de conteúdo importantes
para o aperfeiçoamento do projeto de lei em análise, entre elas a
supressão do art. 7º, por considerar tal dispositivo de difícil aplicação,
ao determinar que os Conselhos Municipais de Promoção da
Igualdade Racial, de comum acordo, indiquem dois conselheiros
municipais, representantes da sociedade civil, para concorrer a uma
vaga no Conselho Estadual, nos termos do regulamento do processo
eleitoral. Isso contraria o princípio da razoabilidade, haja vista que o
Estado tem hoje mais de 800 Municípios.

Também foi proposta a supressão do art. 9º do projeto, que revoga o
Decreto nº 12.262, de 1996, o qual institui o Conselho Estadual de
Participação e Integração da Comunidade Negra. A intenção foi evitar
que a lei se ponha no lugar do decreto, o que ofende o princípio da
separação dos Poderes.

A Comissão de Administração Pública também julgou oportuno
apresentar emendas ao projeto, a fim de aprimorar a proposta em
análise. A primeira emenda fixa o 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
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deverá considerar, para seus efeitos, as populações negra, indígena,
cigana e outros segmentos minoritários. A segunda determina que
caberá ao Poder Executivo encaminhar a esta Casa projeto de lei
criando o Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

Apesar de concordarmos com as alterações sugeridas pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública,
julgamos necessárias outras alterações, o que fazemos por meio da
apresentação de três emendas. A primeira acrescenta a expressão “à
terra” ao inciso I do art. 2º do Substitutivo nº 1. A segunda emenda
prevê um representante da Assembléia Legislativa entre os membros
do Conselho. A última determina a participação de representantes das
populações cigana e indígena no Conselho.

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

2.177/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,
da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nºs 3 a 5,
a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 3
No inciso I do art. 2º do Substitutivo nº 1, acrescente-se a expressão

“à terra” após o termo “acesso”.
EMENDA Nº 4

No “caput” do art. 4º do Substitutivo nº 1, substitua-se a expressão
“vinte membros” por “vinte e dois membros” e, no inciso I do art. 4º do
Substitutivo nº 1, substitua-se a expressão “dez representantes” por
“onze representantes”, acrescentando-se a esse inciso a seguinte
alínea “k”:

“Art. 4º – (...)
I – (...)
k) Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.”.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao inciso II do art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 4º – (...)
II – onze representantes de entidades da sociedade civil organizada,

inclusive de ciganos e índios, com atuação estadual ou regional, a
serem eleitos por processo eleitoral regulamentado por decreto.”.
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Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente e relator - Vanderlei Miranda - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.642/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário
do Estado.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, com a Emenda n.º 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em
sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto, com a
emenda apresentada pela Comissão que a antecedeu.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é reajustar, no ano de 2009, a tabela

de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, por meio da
alteração do valor do padrão de vencimento PJ-01 no percentual de
17,5% incidente sobre o valor em vigor no mês de dezembro de 2008.
O reajuste proposto será dividido em duas etapas, sendo 10%
concedidos a partir de 1º/1/2009 e 7,5%, a partir de julho do mesmo
ano.

Assim, o valor do padrão PJ-01 da tabela de escalonamento vertical
de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário passa a ser de
R$691,37 a partir de 1º/1/2009 e de R$738,51 a partir de 1º de julho.
Atualmente o padrão PJ-01 corresponde a R$628,52, concedido para
os servidores do referido órgão por meio da Lei nº 15.955, de
28/12/2005.

De acordo com ofício enviado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, a proposta visa dar cumprimento ao que dispõe o art. 37,
inciso X, da Constituição Federal, bem como estender aos servidores
do Poder Judiciário medida já tomada no âmbito dos demais Poderes
do Estado, como ocorreu, por exemplo, com os servidores do
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Ministério Público, Tribunal de Contas e Poder Legislativo.
A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-

constitucional, ressaltou que o projeto não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal. Não obstante, apresentou
emenda supressiva ao art. 3º do projeto, que estabelece que as
despesas decorrentes da aplicação da futura lei correrão à conta das
dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário, justificando
que essa previsão já é matéria constante na lei orçamentária daquele
órgão. No entanto, visando dar uma maior clareza ao projeto
opinamos pela manutenção do referido dispositivo.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, ressaltamos que a proposição em tela cria
despesa de caráter continuado para o Estado, visto que aumenta
despesa com pessoal. Nesse aspecto, é importante observar a
preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a estrita obediência aos
limites previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF). O seu art. 17 determina que os atos
que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado, como é o
caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.

Assim, o Ofício nº 136/Sespre/2008, enviado pelo Tribunal de
Justiça, informa que o impacto financeiro do projeto é de R$ 180
milhões, sendo R$ 100 milhões em janeiro de 2009 e 80 milhões em
julho de 2009. Nos termos desse ofício, a despesa relativa ao mês de
janeiro de 2009 já está contida na proposta orçamentária, e a despesa
relativa ao mês de julho do mesmo ano “será concedida na medida do
crescimento esperado para a receita corrente líquida, como vem
ocorrendo todos os anos, de modo a manter a folha de pessoal do
Tribunal no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

De acordo com Demonstrativo da Despesa com Pessoal, referente
ao segundo trimestre de 2008, constante no “site” do Tribunal de
Justiça, atualmente aquele Poder conta 20.653 servidores, sendo
13.793 efetivos, 2.438 de recrutamento amplo e função pública, 3.403
entre inativos e pensionistas e 1.019 membros do Poder Judiciário. De
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acordo com o Relatório de Gestão Fiscal, de maio de 2007 a abril de
2008, as despesas com pessoal totalizaram 1,34 bilhão de reais,
representando 5,02% da receita corrente líquida, ou seja, abaixo do
limite prudencial de 5,6145%, estabelecido pela LRF.

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

2.642/2008, no 1º turno, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.461/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.461/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de
Janaúba – CDJ –, com sede no Município de Janaúba, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.461/2008
Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Diocesana de

Janaúba – CDJ –, com sede no Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Cáritas

Diocesana de Janaúba – CDJ –, com sede no Município de Janaúba.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Gláucia

Brandão - Fábio Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.465/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.465/2008, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Federação Municipal das
Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá – Femac –,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.465/2008
Declara de utilidade pública a Federação Municipal das Associações

Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá – Femac –, com sede no
Município de Ubá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fed eração Municipal

das Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá – Femac
–, com sede no Município de Ubá.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Gláucia

Brandão - Fábio Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.466/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.466/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral, com sede no Município de
Botelhos, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.466/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário de Palmeiral, com sede no Município de Botelhos.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral, com sede no Município de
Botelhos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Gláucia

Brandão - Fábio Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.487/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.487/2008, de autoria do Deput ado Vanderlei
Miranda, que declara de utilidade pública a Associação Cristã
Shekinah, 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° 2.487/2008
Declara de utilidade pública a Associação Cristã Shekinah – ACS –,

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 Cristã

Shekinah – ACS –, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão - Ivair Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.506/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.506/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais de Recanto da Tapera, foi aprovado
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em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.506/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Recanto da Tapera, com sede no
Município de São Francisco.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Recanto da Tapera,
com sede no Município de São Francisco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão - Ivair Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.527/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.527/2008, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública o Lar Vicentino Divino
Ferreira Braga, com sede no Município de Betim, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.527/2008
Declara de utilidade pública a entidade Lar Vicentino Divino Ferreira

Braga, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Vicentino

Divino Ferreira Braga, com sede no Município de Betim.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão - Ivair Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.530/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.530/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Físicos de Betim – Adefib –, com sede no Município de
Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.530/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de

Betim – Adefib –, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Deficientes Físicos de Betim – Adefib –, com sede no Município de
Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ivair

Nogueira - Fábio Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.532/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.532/2008, de autoria do Deput ado André
Quintão, que beclara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de Santo Antônio
do Itambé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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° 2.532/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – Apae – de Santo Antônio do Itambé, 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 Santo Antônio do Itambé, com
sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ivair

Nogueira - Fábio Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.540/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.540/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Tabocal, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.540/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Tabocal, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais de Tabocal, com sede no Município de
São Francisco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 setembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ivair
Nogueira - Fábio Avelar.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.582/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.582/2008, de autoria do Deput ado Mauri

Torres, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Hospital Margarida de João Monlevade, 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° 2.582/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 16/9/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Rosa

Mística Carvalho Lage, ocorrido em 11/9/2008, em João Monlevade. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.768
a 2.770/2008 - Requerimentos nºs 2.901 a 2.907/2008 - Requerimento
do Deputado Inácio Franco - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Segurança Pública, de Transporte e de Administração
Pública - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Doutor Viana, Vanderlei Jangrossi e Almir Paraca - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda
- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Inácio Franco;
deferimento - 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 - 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 - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres
- Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges.

Abertura
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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 Antônio Carlos Arantes, 2º-Secretário “ad hoc”,

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

Correspondência
- O Deputado Ademir Lucas, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.705/2008 , do
Deputado Bráulio Braz.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.806/2008 , da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda (3), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.432, 2.563 e
2.564/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se os ofícios e as informações aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de
Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n°
523/2007, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT (4), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s
2.461, 2.466 e 2.467/2008, da Comissão de Transporte e ao
requerimento da Comissão de Transporte encaminhado pelo Ofício nº
1.153/2008/SGM.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 162 e
383/2007 e 2.222, 2.324, 2.438, 2.490, 2.561 e 2.592/2008; e
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1.719/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se os ofícios e as informações aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.771/2008, do
Deputado Bráulio Braz.

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 2.768/2008
Dá denominação de Rodovia Jésus Gonçalves de Oliveira à estrada

que liga o Município de Brás Pires ao Município de Senhora de
Oliveira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Rodovia Jésus Gonçalves de Oliveira a

estrada que liga o Município de Brás Pires ao Município de Senhora
de Oliveira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: A homenagem que ora se pretende prestar expressa o

justo reconhecimento a um cidadão que dedicou sua vida a ajudar o
próximo e a fazer o bem para todos. Trata-se de dar à rodovia que liga
os Municípios de Brás Pires e Senhora de Oliveira, cujo asfaltamento
será iniciado em breve, o nome de quem inquestionavelmente foi um
exemplo de cidadão, de filho e de pai.

Jésus Gonçalves de Oliveira, mais conhecido como Jésus do Bem,
filho de Sebastiana Faria e José Gonçalves de Oliveira, nasceu em
4/10/19, na comunidade de Campo Belo, zona rural do Município de
Cipotânea. Serviu o Exército na cidade de Juiz de Fora, durante a 2º
Guerra. Casou-se em 1950 com Dona Francisca Quintão Rivelli, mãe
de seus seis filhos: José Maria, atual Prefeito de Brás Pires,
Domingos, Aloísio, Beatriz, Salete e Ivanilde. Após o falecimento de
seus pais, mudou-se para a cidade de Brás Pires com sua família. Aos
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poucos, como grande negociante que era, foi conquistando seu
espaço. Morou algum tempo em um sítio, na zona rural de Brás Pires,
onde educou seus filhos, dentro da moral e bons costumes. Mudou-se
para a sede do Município, onde comprou uma casa, com um quintal
enorme, onde cultivava suas plantas e que se tornou um ponto de
apoio a famílias e pessoas que vinham da zona rural, pois, Sr. Jésus
acolhia a todos, sempre com seu jeito hospitaleiro e acolhedor.

No Município de Senhora de Oliveira o Sr. Jésus era também muito
querido, lá fez amizades que se perpetuam. Faleceu com 85 anos, no
dia 29/11/2004, deixando um vazio e uma grande saudade naqueles
que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

A principal razão para o presente projeto, entretanto, é o anseio das
comunidades de Brás Pires e de Senhora de Oliveira, em prestar justa
homenagem a um cidadão de grande relevância para ambos os
Municípios.

Diante do exposto, compreendo ser justa e oportuna esta
homenagem e peço aos nobres Deputados desta casa a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.769/2008
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz Boaventura

Ribeiro, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz

Boaventura Ribeiro, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993,

definem a assistência social como uma política voltada para a
proteção à família, às mães, às gestantes, às crianças, aos
adolescentes e aos idosos e a inserção no mercado de trabalho, a
reabilitação e a integração social das pessoas portadoras de
deficiência.
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Configura obrigação da sociedade e do poder público assegurar ao
idoso, prioritariamente, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.

Almejando realizar ações de proteção aos interesses dos idosos e
de preservação de sua saúde física e mental, foi fundado, em
27/10/2002, o Lar dos Idosos Luiz Boaventura Ribeiro, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins econômicos, de natureza beneficente e
voltada para a promoção social.

A entidade tem como finalidade desenvolver a caridade cristã no
âmbito da assistência social e da promoção humana. Tal objetivo é
alcançado por meio da manutenção de estabelecimento destinado ao
abrigamento de pessoas idosas.

Evidencia-se, assim, a relevância dos serviços prestados pela
instituição à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam
atender às demandas da população idosa, alterando sua posição de
vulnerabilidade social e contribuindo para que a vida na idade
avançada se dê de forma digna, sendo respeitados seus direitos e
observadas as peculiaridades de sua faixa etária.

Em face do exposto, contamos com o apoio desta Casa para o
reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2770/2008
Declara de utilidade pública a Associação Desenvolvimento

Comunitário Princesa Isabel da Comunidade de Lucas, com sede no
Município de Serro.

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

Desenvolvimento Comunitário Princesa Isabel da Comunidade de
Lucas, com sede no Município de Serro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho
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Justificação: A Associação Desenvolvimento Comunitário Princesa
Isabel da Comunidade de Lucas, entidade beneficente, cultural, de
assistência social e de promoção humana, tem como finalidade
coordenar os movimentos sociais dessa comunidade, na busca de
atendimento a suas demandas educacionais, econômicas e sociais.

Dessa forma, desenvolve ações para a instalação da infra-estrutura
necessária ao conforto das famílias ali residentes, incluindo a
implantação de creches, asilos e áreas de lazer; promove a
assistência social e à saúde, possibilitando, quando necessário, o
transporte de doentes da comunidade para tratamento em locais mais
especializados; combate a fome e a pobreza por meio da criação de
hortas e pomares comunitários e da doação de alimentos e material
de construção.

Diante dessas considerações, esperamos 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.901/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pede sejam

solicitadas ao Secretário de Esportes e da Juventude e ao Secretário
Adjunto da mesma Pasta providências para a incorporação ao
Programa Campos de Luz do campo de futebol do Ferroviário Esporte
Clube, localizado no Bairro Sol Nascente, no Município de Lagoa da
Prata. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.902/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH - pela posse da Câmara Setorial
de Óticas e Atividades Similares. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.903/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep - por seus 28 anos de
fundação. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.904/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Oncomed por ter sido a
primeira clínica no Estado a receber acreditação plena da
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Organização Nacional de Acreditação - ONA. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.905/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Cirilo
Olímpio de Rezende, Prefeito Municipal de Augusto de Lima. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.906/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pede
sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG providências para
que se destinem viaturas, coletes, armamento e munição para o 4º
Pelotão da 155ª Cia. do 19º BPM, no Município de Itambacuri, bem
como a realização de estudos com vistas à inclusão desse Município
no Programa Cinturão de Segurança.

Nº 2.907/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pede
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário
de Administração Penitenciária providências para a transferência do
detento José dos Reis Gonçalves da Silva da cadeia pública de Novo
Cruzeiro para um estabelecimento condizente com sua condição de
portador de doença mental.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Inácio
Franco.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Transporte e de Administração Pública.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença, nas galerias,
dos alunos do ensino médio, participantes do programa Poupança
Jovem, de Ribeirão das Neves.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, senhoras e senhores que nos
acompanham das galerias e pela TV Assembléia, o governo de Minas,
desde sua primeira gestão, tem-se pautado pela criação de novos
investimentos em nosso Estado, o que vitoriosamente conseguiu,
além de ter recuperado a nossa credibilidade nos âmbitos nacional e
internacional, com a implementação do choque de gestão, a reforma
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administrativa e o déficit zero. Por tudo isso e pelos investimentos
muito maiores que vêm sendo feitos em praticamente todos os
Municípios mineiros, estamos coesos em reconhecer e parabenizar a
atuação do Governador Aécio Neves e de toda a sua equipe - sem
sombra de dúvida, isso está sendo bem-feito, e temos de felicitá-los.
Mas ainda temos algumas coisas para cobrar e, como parceiros,
também para alertar ao nosso parceiro, sendo intermediários entre os
segmentos da sociedade em que há problemas e necessidades e o
próprio governo. Como em todo governo, em decorrência da
implementação de novos projetos surgem pendências que precisam
ser resolvidas, principalmente quando se trata da Secretaria de
Educação do nosso Estado, que possui o maior número de servidores
e é administrada com muita competência pela Secretária Vanessa
Guimarães e toda a sua equipe. Esse número de servidores enorme,
distribuído em diversos setores, está ganhando classificações
diferenciadas de outras Secretarias. Dessa forma, gostaríamos de
levar ao conhecimento de todos o pleito dos Assistentes de Secretaria
- ASEs -, que trabalham nas escolas, e dos Assistentes Técnicos
Educacionais da Educação Básica - Atebs -, que trabalham na
Superintendências Regionais de Ensino - SREs. Essas categorias não
foram contempladas no projeto de reforma administrativa e nem na Lei
nº 1.324, de 2007. Ocorre que outros assistentes que realizam as
mesmas funções dos citados anteriormente, os Assistentes Técnicos
Educacionais - ATEs -, que também trabalham nas SREs, tiveram os
salários equiparados por lei aos dos técnicos da Secretaria de
Planejamento e Gestão - Seplag -, o que, na prática, não ocorreu.

No entanto um fato lamentável ocorreu para muitas famílias de
servidores, pois os ASEs e Atebs não foram posicionados na carreira
da educação nem na da área administrativa, continuando esquecidos,
um pouco abandonados, no mesmo posicionamento que tinham antes
de qualquer reforma realizada. Segundo informações dos servidores,
até a presente data Atebs e ASEs receberam apenas 5% de aumento,
sendo esse valor incorporado ao Vencimento Temporário Incorporado
- VTI. Tratar desse problema já foi pauta de reunião deste Deputado.
Estive com servidores da educação no ano passado, na própria
Secretaria de Educação, e essas reivindicações e necessidades foram
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reconhecidas de imediato pela nossa amiga Eliana Novais,
Subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, e, posteriormente,
pela própria Secretária Vanessa Guimarães. Mais adiante, cobramos
novamente a resolução do problema apresentado pelos servidores, e
a informação prestada na Secretaria de Educação era que as
modificações já estavam sendo objeto de estudos na Seplag. Outro
aspecto importante que atinge diretamente os professores da rede
estadual de ensino refere-se à Lei n° 17.006, de 20 07, que instituiu o
piso remuneratório dos professores, em conformidade com a
legislação federal - piso de R$850,00 àquela época -, além de
reajustar os valores da tabela do vencimento básico em suas
carreiras. Queremos também, como membro do governo, levar essa
mensagem ao nosso governo para buscarmos a melhor solução.
Convém tecer antes maiores esclarecimentos: o piso salarial é o
menor salário pago a um empregado dentro de uma categoria
profissional. Normalmente, é estabelecido na data-base da categoria,
fixado por sentença judicial, convenção coletiva ou lei. O teto salarial é
a remuneração máxima a ser recebida pelo empregado, na sua
categoria funcional. Voltando à Lei nº 17.006, ela estabeleceu que
esse piso remuneratório no Estado para os professores da educação
básica e especialistas em educacão básica entraria em vigor no dia
1º/1/2008. Acontece que, na aplicação do referido piso, o governo de
Minas determinou que os professores que iniciassem a carreira na
data supracitada receberiam como vencimento básico o valor de
R$850,00. Todavia os professores que já estavam em exercício,
muitos com a carreira definida, alguns próximos da aposentadoria,
que já consolidaram a sua capacidade profissional ao longo de muitos
anos e, em virtude disso, ganharam vantagens pessoais e
qüinqüênios, tiveram a informação de que tudo seria somado até
completar o valor de R$850,00. Quer dizer, o professor em início de
carreira receberá o vencimento básico mais a Parcela Complementar
Remuneratória do Magistério - PCRM -, totalizando os R$850,00; e o
professor que já possui a carreira pronta teria um piso salarial bem
abaixo do daquele que está começando agora, que seria o
vencimento básico mais qüinqüênios e outras progressões adquiridas
ao longo da carreira, totalizando também os R$850,00. Se por acaso
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esse valor ficasse abaixo de R$850,00, aplicar-se-ia o PCRM para
complementar. Dessa forma, o professor iniciante, acrescentando
apenas para ilustração, com vencimento básico de R$500,00, estaria
recebendo mais R$350,00 de PCRM. Enquanto isso, o professor com
carreira consolidada estaria utilizando todas as vantagens
conseguidas no decorrer de longos anos de trabalho, aliás, os
qüinqüênios, na mesma composição de R$850,00. Essa discussão de
que a lei que instituiu o piso salarial dos professores só veio trazer
benefícios aos professores iniciantes foi levada por mim, com
servidores, ao conhecimento da Sra. Vanessa Guimarães, Secretária
de Educação, e do Vice-Governador Antônio Anastasia, que, na
época, reconheceu que os professores com carreira consolidada
realmente estariam sendo um pouco prejudicados, mas era o que o
governo poderia fazer para aplicar um piso imposto pelo governo
federal. Aí, àquela época, sim, alertamos sobre a possibilidade de
greve dos professores em 2008, quando da aplicação da lei. Essa foi,
pois, uma greve anunciada.

Outro detalhe com que os servidores, agora em geral, também não
concordam, especialmente os que ganham menos, é a composição de
seu vencimento básico ser menor do que o valor do salário mínimo,
pois cria conflitos com os servidores iniciantes, visto que esses já
entram no Estado recebendo o salário mínimo, enquanto eles tiveram
perdas salariais no decurso do tempo e estão recebendo o
vencimento básico menor, tendo que aceitar a alegação de que as
suas remunerações estariam acima do salário mínimo, ao se
considerarem todas as vantagens.

Esses são problemas que estão sendo questionados pelos
servidores, que, com freqüência, têm-me procurado no gabinete. Nós,
como parceiros do governo e dos funcionários, temos de intermediar e
buscar a melhor solução para esses questionamentos. Na minha
maneira de pensar, estão cobertos de razão, porque dessa forma o
governo está desvalorizando aqueles que têm muitos anos de trabalho
em favor de servidores em início de carreira - contra os quais não
somos - que ganham também R$850,00.

Lamentavelmente, não podemos esquecer-nos dos servidores
aposentados - não somente os da educação, mas também os de
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todos os setores do Estado, que não têm reajustes nem melhoras.
São eles que, na maioria das vezes, necessitam de reajustes que não
chegam, pois têm gastos diários e volumosos, agravados pela
constante compra de medicamentos, problemas de saúde em
decorrência da idade, entre outros. Fazemos parte e, com muita
honra, pertencemos à base de sustentação do governo de Minas, do
Governador Aécio Neves, aplaudimos todas as iniciativas e sabemos
da preocupação da Secretária Vanessa Guimarães, do próprio Vice-
Governador Anastasia e do Governador Aécio Neves.

Continuaremos buscando o que é justo e certo para os nossos
funcionários, para o funcionalismo, a fim de oferecer melhores
condições de trabalho, melhores resultados e ainda melhorar a auto-
estima deles. Na minha maneira de pensar, as reivindicações dos
servidores são perfeitamente justas. Dou como exemplo este “e-mail”
que recebi hoje de uma funcionária: “Prezado Deputado, trabalho
como servidora da Secretaria de Estado de Educação desde 1974, no
primeiro cargo, e, no segundo, desde 1982. Sempre me dediquei
muito e acredito que a educação é o único caminho possível para as
nossas crianças e os nossos jovens terem um futuro melhor. Apesar
de todas as dificuldades, sempre tive disposição e, em todas as
escolas pelas quais tenho passado, desempenho minhas atividades
com a força, a alegria e a disposição de quem acredita que o seu
trabalho é fundamental para a construção de um mundo melhor para
todos nós. Entretanto, os critérios estabelecidos por essa Secretaria
para a aquisição de benefícios deixa-nos com a sensação de que todo
esse esforço em prol da educação não tem nenhum valor. É como se
toda uma vida de dedicação não fizesse diferença.

Para justificar minha indignação, gostaria de fazer o seguinte relato:
trabalho no segundo cargo há 26 anos, recebendo todos os benefícios
referentes a tal cargo, mas, em 2004, concorri à direção da escola na
qual trabalho desde a sua fundação. Após todo o processo eletivo, fui
eleita e, até 2007, estive na gestão da Escola Estadual José Luiz de
Carvalho, trabalhando mais de 12 horas por dia, quando o exigido são
8 horas. Após o dia 3/7/2007, exerço a função de Vice-Diretora nessa
mesma escola e, no segundo cargo, estou com 11 aulas na Escola
Estadual Professor Agnelo Corrêa Viana. Desde então, deixei de
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receber todos os qüinqüênios que recebia anteriormente. Ao
questionar isso na Metropolitana C, fui informada de que, como me
ausentei da sala de aula por mais de 300 dias, no período em que
estive na direção da escola, perdi o direito a tais benefícios. Gostaria
de ressaltar que, no período que estive na direção, trabalhei muito
além do que era exigido pelo cargo, zelei por tudo o que diz respeito à
escola, funcionários e alunos, busquei verbas para reformas e
melhorias dessa escola”.

Em resumo, ela fez tudo que uma Diretora de Escola deveria fazer e
foi penalizada. Não consideramos que isso esteja correto. Seremos
parceiros, pois, como essa professora e Diretora, muitas outras estão
sendo penalizadas em nosso Estado por dirigirem uma escola. O
cargo de Diretor tem exigência de tempo integral. Iremos à Seplag e
analisaremos o que é possível fazer. Verificaremos isso, a fim de
corrigir a situação, que - até que me provem o contrário - é injusta com
os funcionários que deixam as salas de aula para ser Diretores, uma
vez que são penalizados, perdem os 25 anos exigidos para a
aposentadoria e aposentam-se com 30 anos, ou seja, possuem um
pouco de vantagem, mas estão perdendo os direitos adquiridos
quando passam mais de 300 dias na direção de uma escola. Essas
eram as minhas considerações nesta tarde de hoje, Sr. Presidente e
Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Jangrossi.
O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Boa tarde, Sr. Presidente,

colegas Deputados, jovens de Ribeirão das Neves, do programa
Poupança Jovem, com muita alegria recebemos vocês nesta
Assembléia. Mas esse não é o primeiro grupo, porque ontem esteve
aqui um outro, também participando conosco. A presença de vocês é
muito importante nesta Casa. Caros amigos telespectadores, meu
querido amigo Sebastião Helvécio, pessoal da imprensa, o que me
traz a esta tribuna é a matéria veiculada hoje pelo “Diário do
Comércio” a respeito dos produtores rurais do Triângulo Mineiro. Os
pecuaristas dessa região, nobre Presidente, entregaram 200 vacas
leiteiras ao frigorífico em Uberlândia para abate como forma de
protesto à política aplicada aos produtores leiteiros de Minas,
principalmente os do Triângulo Mineiro. Esse movimento foi iniciado
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pelo Núcleo dos Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro e do Alto
Paranaíba, a fim de reivindicar medidas que possam garantir
ampliação da demanda doméstica e das exportações. Conforme o
Presidente do Núcleo, a medida de cautela foi tomada para que,
futuramente, os produtores não precisem vender o seu patrimônio
para pagar as suas dívidas, já que, se o preço do leite continuar em
queda, em dois ou três meses a reserva do lucro obtido no final do
ano passado se esgotará com as novas despesas. Entre elas está o
insumo, que vem trazendo maiores dificuldades. O adubo teve uma
alta acumulada de mais de 100%, e o sal mineral aumentou 95%.
Enquanto isso, o preço do leite, nos últimos dois meses, teve queda
de 20% para o produtor, ou seja, o custo da produção aumentou, mas,
infelizmente, em vez de haver aumento no preço do leite para o
produtor, está acontecendo o contrário. E o produtor está arcando
com todas as despesas. Tudo isso, infelizmente, tem onerado o
produtor deste Estado, aliás, de todo o Brasil. Os 200 animais
abatidos vieram dos Municípios de Tupaciguara, Araxá, Monte Alegre
e Ituiutaba. Segundo os produtores, o litro de leite do Triângulo vem
sendo comercializado com valores entre R$0,60 e R$0,70. Ouvi casos
até de R$0,55. Isso é um absurdo! No mesmo período do ano
passado, os valores giravam em torno de R$0,80 e R$0,90, Deputado
Sebastião Helvécio. Portanto houve um aumento no preço dos
insumos e a diminuição do preço de compra do leite cru. Essa é uma
grande preocupação, pois somos os maiores produtores de leite do
Brasil, quer dizer, um dos maiores responsáveis pela produção de
leite para consumo interno do País é Minas Gerais. Os produtores
tomaram a atitude de vender essas vacas para não quebrarem depois:
é melhor ter o dinheiro da carne agora que ficar devendo depois, pois
não conseguirão lucro suficiente para pagar os custos da produção. A
forma de protesto dos produtores vem ganhando força. Antigamente
eles fechavam os laticínios e jogavam o leite fora. Existe aqui uma
matéria informando que já derramaram mais de 2 mil litros de leite nas
ruas para protestar contra o valor pago. Preferiram jogar fora a
receber o valor que pagavam. Isso é um absurdo, Deputado Vanderlei
Miranda, e afeta as duas pontas. O produtor é afetado porque não
recebe o valor justo para suprir os custos de produção, e os
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consumidores, que somos nós, acabam pagando a conta, ou seja, o
produtor paga a conta para produzir, e nós, para consumir. Quem leva
lucro nisso? Cabe informar que existem, por parte do governo
estadual, medidas emergenciais, como a adequação de impostos a
fim de manter a competitividade do leite. Mas, por sua vez, o governo
federal precisa fomentar as exportações e reduzir as barreiras para as
vendas externas do leite brasileiro. Aliás, temos aqui o seguro
agrícola, uma questão importante, aprovado nesta Casa e que está
sendo aplicado agora. O seguro agrícola passa ao produtor 25%
apenas. O Estado arca com 25%, e o governo federal com 50%.
Então, é importante saber que esse seguro já foi aprovado e está
começando a entrar em vigor no Estado.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero, não fugindo à
regra, parabenizar V. Exa. pela abordagem do assunto, visto que,
como já foi dito, Minas Gerais responde por grande produção de leite
e seus derivados. Aproveitando esse momento em que Minas Gerais
anuncia, e essa é a boa notícia, que não temos nenhum fator
complicador do ponto de vista da saúde animal, principalmente quanto
à questão da aftosa - ou seja, estamos livres, temos um selo de
garantia de qualidade, nosso rebanho está protegido -, acredito que é
o momento de explorarmos isso do ponto de vista comercial,
explorarmos esse lado positivo. Temos visto agora, e todos sabemos,
que o problema da doença no rebanho fecha as portas em todos os
lugares, inclusive e principalmente para o mercado internacional, que
é muito rigoroso na seleção de seus fornecedores. Então, Minas
Gerais está neste momento vivendo esse tempo, eu diria, maravilhoso
de poder anunciar a saúde de seu rebanho. E é claro que queremos
também que tudo aquilo que se extrai do rebanho, todo o processo
que se realiza a partir do leite, toda a industrialização, e não só no
caso do leite, da carne e outros, que possamos, de fato, tirar aí os
bons resultados dessa boa qualidade do nosso rebanho. V. Exa, mais
uma vez, foi inteligentíssimo na sua abordagem. Esperamos que
essas questões, que acabam por prejudicar, sejam sanadas,
principalmente para o pequeno produtor, que é muito prejudicado
nesse processo; que ele seja alcançado pelos bons resultados desse
anúncio recente. Muito obrigado.
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O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Nobre Deputado Vanderlei
Miranda, muito obrigado pelo aparte. Sábias suas palavras, mostrando
que Minas Gerais compreende quando houve a situação de a União
Européia, infelizmente, vir aqui abordar as fazendas e impedi-las até
mesmo de exportar, em razão da situação da febre aftosa, que já não
existe aqui no Estado há muitos anos. Houve um foco no Sul, no Mato
Grosso do Sul, e, por causa disso, tivemos de parar a exportação.
Porém, o que é mal vem para o bem. Pudemos comprovar que em
Minas Gerais estamos aptos a exportar o nosso produto. Mais de 200,
247 fazendas no País, se não me engano, foram liberadas para
exportação para a União Européia. Em Minas Gerais, temos 141
fazendas já liberadas para a exportação da nossa carne. São 287
Municípios liberados, aptos para a produção não só da carne mas de
todos os produtos da agropecuária, de todos os derivados do leite. Foi
comprovado que estamos aptos para essa produção. Minas Gerais
está na vanguarda tanto na quantidade da produção quanto na
qualidade do nosso produto. Sabemos que estamos aptos a produzir,
mas nos preocupam, nobre Deputado, os custos para a produção, que
têm sido muito altos. Tivemos dois debates na nossa comissão a
respeito da alta dos fertilizantes e dos adubos, o que acaba onerando
muito o produtor. Mostramos aqui que, com 100% em cima dos
adubos, do salto de 95%, porém houve uma queda do valor pago por
litro de leite em 20%. Os insumos estão aumentando, sufocando os
produtores, e infelizmente o preço não tem sido equilibrado para que
haja condições de produzir mais e mais. Aqui em Minas Gerais, temos
visto uma situação muito ruim para os produtores. Temos de nos
preocupar com isso. O Lúcio Humberto Canêdo me ligou agora há
pouco propondo uma audiência no Triângulo Mineiro para tratar disso,
porque o Triângulo Mineiro corresponde à maior produção de gado e
de leite. Há uma preocupação muito grande; precisamos voltar nossa
atenção para isso. É uma preocupação da nossa comissão tentar
encontrar uma solução para que o produtor não venha a sofrer como
está sofrendo em meio à crise mundial que estamos vivendo. Graças
a Deus, hoje pudemos ver pelos jornais que o Brasil está se
recuperando e já se encontra em uma situação mais favorável,
embora o mundo esteja vivendo uma situação econômica de caos. O
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Brasil está se equilibrando e mostrando que tem um potencial de
produção, não somente de leite mas agrícola. Nosso Estado tem um
grande potencial, e aqui existem situações muito interessantes que
temos de conhecer. Um exemplo é o algodão produzido em Catuti,
Norte de Minas, região muito conhecida pelo Deputado Almir Paraca.
O tempo entre o plantio do algodão e a colheita da pluma era de 300,
320 dias. Em Catuti, a produção se deu em 120 dias, mostrando que a
tecnologia conseguiu melhorar a produção e diminuir o tempo entre o
plantio e a colheita. Na semana passada a Rede Record mostrou,
durante toda a semana, algumas situações interessantes na criação
do gado, na produção agrícola, a conciliação da produção do café
com a mata, a produção da seringueira. Mostrou pessoas que usaram
a tecnologia para aumentar a produção em conciliação com o
ecossistema. Temos de atentar para isso, ver as soluções e medidas
cabíveis e interessantes para melhorar a produção sem causar
impacto ao meio ambiente. Temos de ter um crescimento de forma
adequada e sustentável.

A Emater tem mostrado sua capacidade dentro do Estado. Fomos a
Maria da Fé, onde encontramos uma situação muito interessante: a
produção de oliveiras e a produção de azeite extravirgem. É o primeiro
azeite extravirgem produzido no Brasil. O primeiro azeite extravirgem
produzido no Brasil é mineiro, produzido em Maria da Fé, neste ano,
no dia 29/2/2008. Sr. presidente, queremos deixar isso registrado.
Sempre importamos 100% do nosso azeite, e neste ano começamos a
produzir o azeite extravirgem, mostrando que também temos potencial
para produzir oliveira, azeite ou qualquer outra coisa que possa ser
produzida em todo o mundo, e com qualidade. São essas as minhas
palavras. Muito obrigado pela oportunidade.

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

Deputados, imprensa, público aqui presente, público da TV
Assembléia, venho a esta tribuna para falar de um assunto que
considero dos mais relevantes e diz respeito aos objetivos do milênio.
Trata-se de um esforço das Nações Unidas para mobilizar
consciências, lideranças, entidades não governamentais, o primeiro, o
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segundo e o terceiro setores no mundo inteiro, objetivando, até 2015,
alcançar os chamados objetivos do milênio e melhorar
consideravelmente a qualidade de vida de amplos segmentos
populacionais do mundo inteiro. Isso, particularmente no Hemisfério
Sul, tanto nas Américas quanto na África e na Ásia, que são as
regiões ainda mais atingidas por essa necessidade de ampliar e
melhorar tanto a infra-estrutura quanto as condições de serviços de
qualidade disponibilizadas para as suas populações.

Ontem à noite, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ocorreu o
evento para a entrega do Grande Colar do Mérito Mineiro dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Tive a honra de estar entre
os agraciados com esse colar. Foi uma iniciativa da Rede Mineira da
Cidadania em parceria com o Programa de Voluntários das Nações
Unidas. O Congresso Mineiro dos Objetivos do Milênio já vem
acontecendo há alguns anos. A partir deste ano, iniciou-se essa
condecoração, agraciando-se lideranças, organizações e instituições
que se destacam não só na divulgação dos objetivos do milênio em
Minas Gerais, mas também que se destacam em ações, na aplicação
efetiva e no apoio a ações que estão em sintonia com a meta proposta
para cada um dos objetivos do milênio no Brasil e em Minas Gerais.

Relembraremos aqui os oito objetivos do milênio e também o nono,
que vem-se configurando e se afirmando, que são: acabar com a fome
e a miséria; educação básica de qualidade para todos; igualdade entre
sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil;
qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; melhorar a saúde das
gestantes; combater a aids, a malária e outras doenças; todo o mundo
trabalhando pelo desenvolvimento. O que vem-se afirmando como o
nono objetivo, extremamente relacionado com os demais, é combater
a discriminação e o preconceito racial.

É bom dizer que Minas Gerais, juntamente com o Brasil, vem
melhorando seus indicadores econômicos, sociais e ambientais. Na
nossa análise, em vez de louvar pura e simplesmente essas
conquistas, devemos comparar, avaliar e perceber que estamos ainda
muito distante dos objetivos, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil.

Reconhecemos o grande trabalho do Presidente Lula, que tem
melhorado sensivelmente a vida da população brasileira, em todos os
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sentidos, em todas as áreas. Todavia, temos ainda muito a avançar
para, de fato, proporcionarmos dignidade humana e plena realização
individual ao conjunto do povo brasileiro. Os objetivos do milênio
continuam sendo para nós um horizonte a ser mirado, perseguido e
alcançado. Esperamos poder, assim, melhor colaborar. O fundamental
é dizermos que ações como essas, capitaneadas pelas Nações
Unidas no mundo inteiro, servem como estímulo para que não só os
países mas também os Estados - como Minas Gerais -, as grandes
cidades, as Prefeituras e as organizações adotem as metas dos
objetivos do milênio. Assim teremos um indicador a orientar as ações
e as políticas públicas. Os esforços das organizações sociais, das
empresas, dos governos estadual, municipal e federal devem ser
integrados para que possamos aproximar-nos das metas propostas,
conforme os objetivos do milênio.

As parcerias intersetoriais, que têm sido divulgadas, alavancadas e
adotadas por muitas organizações no Brasil e no mundo, agregam
esforços do primeiro setor, que é o Estado, do segundo setor, que é o
empresariado, a iniciativa privada, e do terceiro setor. Essas parcerias
vêm, com muito esforço, afirmando-se, mas ainda de forma específica
e restrita. Sempre que acontecerem, precisamos dar-lhes visibilidade,
ressaltá-las. O objetivo não é apenas divulgá-las, mas principalmente
demonstrar que é possível integrar e articular esforços não apenas
das esferas públicas como também dessas com o empresariado e
com o terceiro setor.

O agraciamento de ontem revelou que em Minas Gerais,
particularmente aqui, em Belo Horizonte, muitas parcerias
intersetoriais estão sendo articuladas. Também foi demonstrado o
esforço para incentivar o voluntariado, que ainda hoje, no mundo
inteiro, representa uma força social que promove uma dinâmica muito
interessante não só para ocupar os espaços vazios, sobre os quais o
poder público não atua ou não consegue atuar a contento, mas para
provocar esse poder a fiscalizar e a fazer o controle social das
políticas públicas. É bom ressaltar que o campo da responsabilidade
social e empresarial vem crescendo no Brasil e no mundo, mas
sempre lembrando que estamos diante de um grande desafio em
termos de planeta: repensar esse modelo civilizatório ainda,



598

infelizmente, orientado exclusivamente pelo lucro, que agride o meio
ambiente e, ao agredir o meio ambiente, agride o ser humano e exclui
da possibilidade de uma vida digna, justa e plena milhões e milhões
de irmãos nossos mundo afora. Portanto, os objetivos do milênio
continuam sendo, para nós, um horizonte de esperança, metas a
orientar a elaboração, a implementação e o monitoramento das
políticas públicas em Minas Gerais, no Brasil e no mundo.

Gostaríamos de fazer menção ao homenageado do Colar do Mérito
Mineiro dos Objetivos do Milênio, em um evento ocorrido ontem, na
Câmara Municipal de Belo Horizonte. O homenageado especial deste
ano de 2008 foi o saudoso Henfil, Henrique de Souza Filho. Sr.
Presidente, faremos breve leitura acerca de sua vida. Em seguida,
teceremos alguns comentários. (- Lê:)

“Henfil, desenhista, jornalista, escritor e grande ser humano, nasceu
em 5/2/1944, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Cresceu na
periferia de Belo Horizonte e estudou no Colégio Arnaldo, onde fez um
curso supletivo noturno e um curso superior de Sociologia, que
abandonou depois de dois meses. Foi embalador de queijos, ‘boy’ de
agência de publicidade e jornalista, até especializar-se, no início da
década de 60, em ilustração e produção de histórias em quadrinhos,
tornando-se conhecido nacionalmente a partir de 1969, quando
passou a colaborar no jornal ‘O Pasquim’, lançando, em 1970, a
revistinha ‘Os Fradinhos’ ou simplesmente ‘Fradins’. Suas tiras foram
posteriormente divulgadas em vários países do mundo sob o título
‘The Mad Monks’, mas a experiência durou pouco, pois seus
personagens foram considerados doentios”.

É bom dizer que, na América do Norte, nos Estados Unidos, onde
suas tiras foram distribuídas, o humor ácido, sarcástico e contundente
do querido Henfil não agradou muito aos conservadores norte-
americanos. A partir daí, a trajetória do Henfil, que poderia ter
reconhecimento internacional, foi interditada.

“Henfil morreu no Rio de Janeiro, em 4/1/1988, com 43 anos. Era
hemofílico e contraiu aids, no sistema público de saúde brasileiro, por
meio de uma transfusão de sangue. Sempre teve uma saúde bastante
delicada, assim como seus dois irmãos: Herbert de Souza, o nosso
querido Betinho, da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e
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pela Vida; e Francisco Mário, que deixou uma obra belíssima. Tanto
um quanto o outro eram hemofílicos. Além deles, Henfil tinha mãe e
cinco irmãs. Por meio de 27 personagens, o cartunista Henfil
conquistou gerações e consciências. Figura simbólica no Brasil, Henfil
deixou registrada sua colaboração tanto para a história dos
quadrinhos quanto para a história do Brasil. Henfil tinha enorme
capacidade de traduzir nos desenhos a miséria política, sem perder o
olhar para a compreensão da condição humana, que o tornou
apaixonado pelo ser humano”.

Esse era o nosso caro Henfil, militante do PT, que deixou uma
grande contribuição para o movimento político e sindical, bem como
para os movimentos sociais e partidos progressistas brasileiros. É
bom dizer que as tiras do querido Henfil continuam extremamente
atuais. Se revisitarmos seus personagens clássicos e célebres, a
exemplo da Graúna, do Bode Orelana e do Zeferino, além de muitos
outros, perceberemos a atualidade de sua crítica, que, aliás, servia
não só ao Brasil, considerando-se a sintonia com a realidade
brasileira, mas também tinha um caráter universal.

Henfil, homenageado especial da cerimônia de entrega do Grande
Colar do Mérito Mineiro dos Objetivos do Milênio, realizada ontem, na
Câmara Municipal de Belo Horizonte, merece nosso respeito, nossa
lembrança.

Gostaríamos que a memória do companheiro Henfil fosse sempre
mantida, que o Henfil fosse sempre lembrado como um mineiro muito
especial que deixou uma obra, que teve uma trajetória extremamente
significativa, marcante, muito importante no combate à ditadura militar,
extremamente atuante no processo de abertura democrática e na
consolidação da democracia.

É de lamentar, e queremos registrar, que tanto o Henfil quanto o
Betinho, Herbert de Souza, seu irmão, e o Chico Mário morreram de
leucemia ao contraírem aids em transfusão de sangue no sistema de
saúde pública do Brasil.

Sr. Presidente, concluindo, a morte dos três irmãos da família Souza
desencadeou um movimento amplo em todo o Brasil não só para o
combate à aids, que é um dos objetivos do milênio, mas resultou no
aperfeiçoamento do SUS no que diz respeito ao tratamento, ao
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armazenamento e à qualidade do sangue utilizado em todo o sistema
de saúde pública no Brasil.

Infelizmente, a um custo muito significativo, perdemos o Henfil, o
Betinho, o Chico Mário e muitos outros brasileiros não tão célebres ou
importantes, mas que foram também atingidos e morreram porque
contraíram aids através da transfusão de sangue no sistema público
de saúde brasileiro.

Ficamos por aqui saudando, mais uma vez, a memória do grande
mineiro Henfil. Muito obrigado.

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.

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Analisar o Potencial
para Usos Alternativos do Solo e do Subsolo das Serras da Calçada e
da Moeda, Concomitantemente com a Preservação dos Patrimônios
Arqueológico, Espeleológico e Natural dessas Áreas, bem como seu
Potencial Ecoturístico, doravante denominada “Comissão Especial das
Serras da Calçada e da Moeda”. Pelo BSD: efetivo - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; suplente - Deputado João Leite; pelo BPS: efetivo -
Deputado Fábio Avelar; suplente Deputado Délio Malheiros; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado
Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo - Deputado Almir Paraca; suplente -
Deputado Padre João; pelo DEM: efetivo - Deputado Jayro Lessa;
suplente - Deputado Leonardo Moreira. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.906 e 2.907/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em
16/9/2008, dos Requerimentos nºs 2.867 e 2.868/2008, da Comissão
de Direitos Humanos; de Transporte - aprovação, na 24ª Reunião
Ordinária, em 16/9/2008, dos Projetos de Lei nºs 276/2007, do
Deputado João Leite, e 2.647 e 2.649/2008, da Deputada Elisa Costa,
e dos Requerimentos nºs 2.817/2008, do Deputado Vanderlei
Miranda, 2.832/2008, da Deputada Rosângela Reis, e 2.854 a
2.859/2008, do Deputado Carlin Moura; e de Administração Pública -
aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 16/9/2008, dos
Requerimentos nºs 2.875/2008, do Deputado Wander Borges, e
2.887/2008, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Inácio Franco,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 2.678/2008. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

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, público
que nos vê, neste momento gostaria de tratar novamente de assunto
recorrente que sempre abordo no Plenário e em outros espaços da
nossa Assembléia, como nas comissões, que é o Programa Luz para
Todos.

O “Diário do Comércio” de ontem trouxe uma reportagem com a
seguinte manchete: “Luz para Todos já fez 5.400 ligações.
Eletrificação rural avança em Minas Gerais”. É preciso dizer que
discordamos dessa afirmação. De fato, se analisarmos a reportagem e
acompanharmos os dados apresentados pelo jornal, perceberemos
que a eletrificação rural, ao invés de avançar com o Luz para Todos,
está praticamente paralisada, porque, se considerarmos a demanda
reprimida que ainda não foi atendida em todo o Estado com as 5.400
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ligações feitas em 2008, veremos a grande distância entre a afirmativa
e a realidade. Somente na área de cobertura da Cemig, que abrange
798 Municípios, há uma demanda reprimida, de acordo com a mesma
reportagem, de 92 mil ligações. Se foram feitas 5.400 ligações nessa
área, como podemos afirmar que a eletrificação rural avança no
Estado?

Queremos cobrar, com veemência, da Cemig que retome o Luz para
Todos em nosso Estado, interrompido há aproximadamente um ano e
três meses. As demais empresas de eletrificação rural do nosso
Estado estão trabalhando com indicadores muito positivos, mas,
infelizmente, cobrem uma área muito pequena de Municípios. Vamos
aos inúmeros: a Energisa, controlada pelo grupo Energisa, que atua
na Zona da Mata, já realizou 4.500 ligações em 2008. Portanto, de
5.453 ligações, 4.500 foram realizadas por essa concessionária na
Zona da Mata, alcançando 68% da meta estipulada para este ano.

A empresa ainda deverá fazer 14 mil ligações, que serão realizadas
no próximo ano. A Empresa Elétrica Bragantina atende dez Municípios
no Sul de Minas e realizou, neste ano, 795 ligações no Estado, o que
representa 80,22% do total, e o contrato da concessionária prevê 950
ligações, mas o restante das ligações somente deverá ser feito no
próximo ano.

Em relação à Companhia Força e Luz Mococa, a meta prevista para
2008 foi superada, mas a concessionária atendeu 158 domicílios
neste ano, superando a meta, mas uma meta minúscula e
insignificante.

Segundo o coordenador estadual do Programa Luz para Todos, em
Minas Gerais as ligações da Bragantina e da Mococa deverão ser
finalizadas no primeiro semestre de 2009, e a Energisa prevê concluir
as obras em meados do próximo ano.

Sr. Presidente, ainda está para ser solucionado o atendimento do
Programa Luz para Todos, que é, de fato, o gargalo em Minas Gerais.
Os prejuízos são muitos e sérios. Minas Gerais está ficando para trás,
tenho afirmado isso categoricamente em várias ocasiões, tanto nas
reuniões com a diretoria da Cemig quanto nas reuniões com seus
representantes e com representantes do Luz para Todos. Aliás,
também tenho dito isso aqui na Assembléia, nas comissões, mais
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precisamente nas audiências públicas que foram realizadas. Minas
Gerais está tendo um grande prejuízo, principalmente pelo
descompasso ocorrido entre o nosso Estado e os Estados vizinhos da
Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde
esse problema não existe. E onde existe um relativo atraso, não há,
nem de longe, as dimensões do que acontece no nosso Estado.

Portanto, quero aqui renovar o nosso apelo a todos os Deputados.
Já disse e repito, todos os Deputados da Assembléia de Minas Gerais,
por mais urbanos que sejam e por mais urbana que seja a base
eleitoral de cada um, todo Deputado desta Casa tem uma parcela da
sua base no meio rural, que depende, que demanda e que cobra a
retomada do Luz para todos pela Cemig em Minas Gerais. Assim
sendo, precisamos de um esforço concentrado e coletivo para
sensibilizar os gestores da Cemig e o Governador Aécio Neves a fim
de equacionarmos esse problema, uma vez que isso já foi pactuado,
depois de muito tempo, de um ano, pelo Ministério de Minas e Energia
e da Eletrobrás com a Cemig. Combinou-se e contratou-se o valor de
R$7.500,00 por ligação. São 55 mil ligações, que, conforme se sabe,
são insuficientes porque, segundo a reportagem, a demanda é de 92
mil ligações só na área da Cemig, e o terceiro contrato feito com a
Cemig é de 55 mil ligações, e ainda estamos presos pelo processo de
burocracia das licitações, das contratações e das instalações nos
parques das empresas, em cada região do Estado, para a retomada
do programa.

É urgente zerar esse déficit da eletrificação rural no nosso Estado.
Mais uma vez, cabe registrar que as regiões mais penalizadas, onde o
atendimento foi menor, são as regiões mais empobrecidas de Minas
Gerais, isto é, aqueles Municípios que têm os menores IDHs do
Estado, concentrados nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, no
Norte de Minas e na região Noroeste do Estado. Fica aqui o nosso
registro e apelo para que consigamos uma pressão efetiva sobre a
Cemig para que ela retome, de fato, o Programa Luz para Todos no
nosso Estado.

Gostaria também de tratar de um outro tema que temos abordado
aqui com freqüência, que é a situação das unidades das Escolas Caio
Martins. São seis as unidades da Escola Caio Martins que fazem um
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trabalho muito importante e que estão instaladas numa região
igualmente importante, a bacia do Rio São Francisco, e que estão
pedindo socorro.

É preciso fazer essa discussão urgentemente. Já visitei o Secretário
Gustavo Corrêa, pois a Fundação Caio Martins está alocada em sua
Pasta, e apresentei-lhe requerimento mostrando as necessidades da
unidade do Vale do Urucuia, no Município de Riachinho, e solicitando
manutenção e aquisição de equipamentos para oficinas
profissionalizantes; criação de cargo de Diretor responsável para cada
unidade da Fucam; um técnico agrícola para a unidade de Riachinho;
um trator para a unidade de Riachinho; revisão e atualização da
metodologia de ensino para atender a todas as unidades; aquisição de
equipamentos para a produção; aquisição de eletrodomésticos,
roupas de cama, mesa e banho, móveis - sofá, cama, mesa, cadeiras,
etc. -; infra-estrutura física - instalações elétricas, telhados, reformas
em geral -; alocação de projetos do governo do Estado, como o Minas
sem Fome, o Campos de Luz, o Segundo Tempo, e outros programas
para execução na Fundação, como informática, entre outros.

Pelo ofício, percebemos que nem mesmo os programas
permanentes do governo do Estado das diversas secretarias que
fazem interface com o trabalho da Fucam - uma fundação pública de
Minas Gerais - estão presentes em suas unidades. Isso revela, no
mínimo, um problema de gestão - para não ir mais longe - que precisa
ser corrigido. Visitei as unidades da Fucam e deparei com um quadro
deplorável: as instalações dos dormitórios estão em péssimas
condições, sem roupas de cama. Para a unidade do Urucuia, ajudei a
coordenar uma campanha de arrecadação de cobertores, sapatos e
roupas para doar às crianças e jovens atendidos por aquela unidade;
e também tivemos a iniciativa de implantar um telecentro com internet,
por meio da antena Gesac, com doação de 10 computadores pelo
governo federal. Estamos trabalhando, mas não podemos continuar
convivendo com uma fundação pública do Estado que não atende
minimamente a população sob o aspecto de infra-estrutura. É preciso
reconhecer que, apesar de tudo isso, o trabalho da Fucam ainda é
bom muitas crianças e jovens são atendidos, e isso é fruto da
dedicação, da superação, da inventividade e da criatividade dos
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gestores locais e educadores disponibilizados, muito mal remunerados
por sinal.

Aprovamos também um requerimento em que se solicita realização
de visitas técnicas às unidades da Fucam, a fim de conhecer suas
condições estruturais, organizacionais e funcionais; e aprovamos
outro requerimento para a realização de audiência pública na
Assembléia, a fim de trazer todos os gestores de cada uma das
unidades da Fucam para discutirem e apresentarem suas dificuldades,
buscando construir um entendimento para o resgate das unidades
dessa Fundação, que já foi modelo em Minas Gerais e recebeu visitas
de autoridades internacionais para demonstrar uma ação eficiente do
Estado na educação. Ela vem perdendo “status” ao longo dos anos,
foi sendo abandonada e está em situação de calamidade.

Estamos muito confiantes, até porque o Secretário Gustavo Corrêa
já manifestou, nas várias situações em que tivemos oportunidade de
conversar, o seu interesse e o do Vice-Governador Anastasia em
remodelar, atualizar a metodologia e fazer uma verdadeira intervenção
para resgatar o trabalho da Fundação Caio Martins em nosso Estado.
Obrigado, Presidente. Esperamos contar também com o seu apoio
nessa frente a favor do resgate da Fundação Caio Martins. Muito
obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
26/8/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Lafayette
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de Andrada. 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 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 2.778, 2.798 e 2.813/2008. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
nº 2.491/2008. 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 Fábio Avelar em que solicita reunião de
audiência pública para debater questões relativas às normas que
regem os Centros de Formação de Condutores, inclusive o Código de
Trânsito Brasileiro; Juninho Araújo em que solicita seja encaminhado
ao Diretor-Geral do DER-MG, pedido de providências para autorizar a
pintura da faixa de divisão de pista na Rodovia Domingos Correia,
MG-760, que liga a BR-262 ao Município do São José do Goiabal; e
em que solicita seja realizada visita ao Centro Administrativo do
Governo. O Presidente recebe requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Jr. em que solicita reunião de audiência pública para debater o
pedido de autorização feito por companhias aéreas junto à Agência
Nacional de Aviação Civil - Anac -, de retorno dos vôos comerciais
para o Aeroporto da Pampulha. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Juninho Araújo, Presidente - Elmiro Nascimento - Inácio Franco -

Cecília Ferramenta.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Ana Maria Resende (substituindo esta ao Deputado
Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD) e o Deputado João
Leite (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Mauro Morelli, Presidente do
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas
Gerais, e Abele Travaglia, Presidente do Instituto Elena Fusaro
Trincanato, publicados no “Diário do Legislativo” em 28/8/2008. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projetos
de Lei nºs 1.300/2007, 2.331, 2.599, 2.607, 2.608, 2.661 e 2.657/2008
(Deputado Domingos Sávio); 2.623, 2.625, 2.665 e 2.666/2008
(Deputada Elisa Costa); 2.248, 2.380, 2.410, 2.417, 2.562, 2.622 e
2.652/2008 (Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.400 e 1.478/2007
(Deputado Walter Tosta); em 1º turno, Projeto de Lei nº 2.557/2008
(Deputado Walter Tosta). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.569/2008 com a Emenda nº 1, apresentada pela
Deputada Ana Maria Resende, relatora em virtude de redistribuição.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.248, 2.380, 2.417,
2.548, 2.562 e 2.622/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes);
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2.331 e 2.581/2008, 2.599/2008 com a Emenda nº 1, 2.601 e
2.607/2008 e 2.608/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Domingos Sávio); 2.518/2008 com a Emenda nº 1, 2.537, 2.545 e
2.552/2008, 2.565/2008 com a Emenda nº 1, 2.623/2008 e 2.625/2008
com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.811 e 2.830/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs s
959 e 1.460/2007, 2.398, 2.411, 2.413, 2.420, 2.443, 2.446, 2.459,
2.460, 2.498, 2.500, 2.504, 2.507, 2.508, 2.514 e 2.523/2008. 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 Wander Borges em que solicita a
realização de audiência pública para debater a situação da Feira
Mineira de Arte e Artesanato, que se realiza no Estádio Jornalista
Felipe Drummond (Mineirinho). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Domingos Sávio, Presidente - Gláucia Brandão - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.590, EM 3/9/2008

Às 16h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Delvito Alves, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Delvito Alves, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer
sobre o Veto parcial à Proposição de Lei nº 18.590. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
manutenção, em turno único, sobre o Veto parcial à Proposição de Lei
nº 18.590 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Neste momento,
o Deputado Antônio Carlos Arantes comparece no recinto. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Delvito Alves, Vice-Presidente - Lafayette de Andrada - Padre João -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada
e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Walter Tosta. 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 1.723/2007, 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. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.723/2007 na forma
do Substitutivo nº 2, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
2.123/2008 na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho) e 2.242/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:



610

Deputado Antônio Júlio). O parecer, no 1º turno, sobre o Projeto de Lei
nº 2.352/2008 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de
prazo regimental pelo relator, Deputado Antônio Júlio. O Projeto de Lei
nº 2.164/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita
seja convidado o Presidente do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil
das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais, para prestar contas
dos recursos recebidos e geridos pelo Sindicato, e também que seja
convidado o Chefe do Tesouro da Receita Estadual. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo
este ao Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Gláucia Brandão. 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 2.836, 2.838 e 2.853/2008. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 960/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Chácara
Pedacinho do Céu, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 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 960/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Chácara Pedacinho do Céu, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.

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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
34 que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e no parágrafo
único do art. 36 que, na hipótese de sua dissolução ou extinção, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,



612

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 960/2007 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.400/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Fundação Antônio Augusto de
Mattos, com sede no Município de Coração de Jesus.

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 1.400/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Antônio Augusto de Mattos, com sede no Município de
Coração de Jesus, que tem como finalidade precípua congregar
pessoas na faixa etária acima de 50 anos, assegurando-lhes bem-
estar e o exercício pleno da cidadania.

Para alcançar suas metas, promove atividades de caráter social,
cultural e de lazer; presta assistência social aos mais carentes,
oferecendo-lhes apoio moral e espiritual.

Por buscar a melhoria da qualidade de vida dos seus assistidos,
fortalecendo a sua auto-estima e o sentimento de fraternidade,
acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 1.400/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
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Walter Tosta, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.916/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Liga Desportiva de Pará de
Minas, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.916/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Liga Desportiva 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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração
estatutária de 7/2/2008) determina no art. 9º, alínea “k”, que as
atividades do seus Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucros e dividendos e que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.916/2007.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Inácio Franco - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.369/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
tem como objetivo declarar de utilidade pública o Instituto MB -
Movimento do Bem - Centro de Referência e Apoio à Mulher e à
Família - CeReA Mulher -, com sede no Município de Patrocínio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2008 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 2.369/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto MB - Movimento do Bem - Centro de
Referência e Apoio à Mulher e à Família, com sede no Município de
Patrocínio.

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.
11, parágrafo único, que as atividades de seus Diretores,
Conselheiros e associados não serão remuneradas; e, no art. 36, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
transferido a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790,
de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscips -, que tenha, preferencialmente, o
mesmo objetivo social e esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.369/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Inácio Franco - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.521/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Feirantes do Município de São Francisco – Appef -SF-MG –, com
sede no Município de São Francisco.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.521/2008 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Feirantes do Município de São
Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei n º 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 e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se que o art. 51 de seu estatuto preceitua que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, juridicamente constituída, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, para ser aplicado nas
mesmas finalidades da organização dissolvida, e o art. 52 determina
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que o exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito.

Com o intuito de retificar o nome da entidade, de acordo com a
forma consubstanciada em seu estatuto, apresentamos a Emenda nº
1 ao projeto de lei.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.521/2008 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 dos Pequenos Produtores Feirantes do Município de São
Francisco – Appef-SF-MG –, com sede no Município de São
Francisco.”.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.635/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Obra Unida Asilo Padre
Eustáquio da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Coromandel.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008 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 2.635/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Obra Unida Asilo Padre Eustáquio da Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Coromandel.

Os requisitos para que as associações e fundações em
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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 os incisos IV e V do art. 31 de seu estatuto
preceituam, respectivamente, que a entidade se compromete a não
remunerar seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas; e que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, que tenha sede e desenvolva a maior parte de
suas atividades no Estado, preferencialmente no mesmo Município; ou
a entidade pública.

Tendo em vista a divergência apresentada entre os nomes da
entidade consignados no projeto e no art. 1º do estatuto,
apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.635/2008 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 Asilo Padre Eustáquio,

com sede no Município de Coromandel.”.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.661/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Reviver – ACR
–, com sede no Município de Sete Lagoas.

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 2.661/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Reviver, com sede no Município de Sete
Lagoas, que tem como finalidade precípua realizar obras e ações
visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas carentes da
localidade.

Com esse propósito, oferece atividades nas áreas da educação, da
cultura, do esporte; atua na recuperação e socialização de
dependentes químicos e prostitutas por meio de parcerias com
clínicas, psicólogos e terapeutas; busca a integração dos seus
assistidos no mercado de trabalho por meio da realização de cursos
profissionalizantes; atua na promoção da ética, da cidadania, dos
direitos humanos e de outros valores universais; oferece proteção à
saúde da família, das crianças, dos adolescentes, dos idosos e
portadores de deficiência; estabelece permanente diálogo com a área
pública e a iniciativa privada com o objetivo de firmar parcerias e
convênios que possam subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 2.661/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.665/2008

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 tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica General
José Maria Moreira Guimarães, 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 2.665/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Loja Maçônica General José Maria Moreira Guimarães, com sede no
Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua o
aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade local,
assim como o zelo pelo seu bem-estar.

Além de implementar o estudo profundo da filosofia maçônica,
professando e defendendo a liberdade de pensamento, o que constitui
a essência da sua ação e dos seus princípios, pratica, também, a
assistência social, amparando os mais necessitados.

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.

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

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

nº 2.655/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.666/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
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Maranata, com sede no Município de São Gonçalo do Abaeté.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.666/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Maranata, com sede no Município
de São Gonçalo do Abaeté, entidade civil sem fins lucrativos, fundada
em 2005, 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
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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.666/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.671/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa dar denominação à escola estadual de ensino fundamental e
médio, localizada no Município de Santa Vitória.

Examinada preliminarmente a matéria 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 o projeto, conforme preceitua o art.
103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.671/2008 visa a dar denominação de Escola

Estadual Professora Dirce Maria de Oliveira à escola estadual de
ensino fundamental e médio situada no Distrito de Chaveslândia, no
Município de Santa Vitória.

Trata-se de justa homenagem à memória de Dirce Maria de Oliveira,
que, além de ter sido destaque como professora naquela região, foi
também Diretora da referida escola e do Departamento de Educação
e Cultura da Prefeitura de Santa Vitória, legalizando naquela ocasião
vários estabelecimentos de ensino da zona rural.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e por ter
contribuído para a formação de gerações de alunos de Santa Vitória, é
meritória a homenagem que lhe é prestada com a utilização de seu
nome para denominar a escola estadual situada no Distrito de
Chaveslândia.

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

nº 2.671/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.673/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa dar denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio - EJA, localizada no Município de Formiga.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.673/2008 visa dar a denominação de Escola
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Estadual Professora Maria Aparecida Costa de Resende à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada na
Penitenciária de Formiga, nesse Município.

O projeto encaminhado pelo Governador tem o objetivo de prestar
justa homenagem à memória de Maria Aparecida Costa de Resende,
que atuou brilhantemente como educadora nas escolas da região,
durante grande parte de sua vida. Prezando sempre a ética e a honra
em seu trabalho, deixou claro o seu compromisso pessoal e
profissional com o magistério.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e pela contribuição
para a formação de gerações de alunos de Formiga, a homenagem
que lhe é prestada é oportuna e meritória.

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

nº 2.673/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.674/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.674/2008
tem por objetivo dar denominação a escola estadual de ensino
fundamental situada no Município de Barbacena.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.674/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Escola Estadual São Miguel Arcanjo a escola
estadual de ensino fundamental situada na Fazenda São Miguel
Arcanjo, no Município de Barbacena.

Tal nome foi indicado pelo colegiado da referida escola de ensino
fundamental, que homologou, por unanimidade dos votos dos seus
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membros, a denominação para a referida unidade de ensino.
São Miguel Arcanjo, cujo nome significa “o que é um com Deus”, é

considerado o chefe dos exércitos celestiais e o padroeiro da Igreja
Católica Universal. É o anjo do arrependimento e da justiça, o Arcanjo
de Deus na batalha contra Lúcifer e os anjos rebeldes (Apoc 12,7-8).
Foi o primeiro Anjo honrado pelos fiéis como "o príncipe da milícia
celeste". A São Miguel atribuem-se as funções de guiar e conduzir as
almas ao céu, depois de tê-las pesado na balança da justiça divina,
além de defender a Igreja e o povo cristão.

Diante do importante exemplo de uma criatura associada aos ideais
de justiça, consideramos adequado dar o seu nome, São Miguel
Arcanjo, à unidade de ensino ali existente.

Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a
pretendida honraria.

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

nº 2.674/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.683/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Educação para
o Trabalho Virgílio Resi.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2008 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 2.683/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
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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.
22, que as atividades de seu Presidente, Conselheiros e associados
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 26, 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.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a
Emenda nº 1, com o objetivo de mencionar, no art. 1º do projeto de lei,
o Município onde tem sede a entidade, de acordo com a técnica
legislativa.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.683/2008 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 Centro de Educação

para o Trabalho Virgílio Resi, com sede no Município de Belo
Horizonte.”.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.702/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Ipanema
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de Desenvolvimento Social, com sede no Município de Alfenas.
A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008 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 2.702/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Ipanema de Desenvolvimento Social, com
sede no Município de Alfenas.

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.
16, § 1º, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas; e no art. 27, § 1º, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, com personalidade jurídica e que esteja qualificada, nos
termos da Lei nº 9.790, de 23/3/1999, que dispõe sobre a qualificação
de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips .

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.702/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Neider

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

2.703/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados de Ituiutaba – Apac-Ituiutaba, com sede nesse
Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008 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 2.703/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Ituiutaba.
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 e tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 64 de seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere ou assistencial, com personalidade jurídica,
sede e atividades na mesma unidade da Federação da Apac extinta e
o art. 66 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 2.703/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.707/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Taperense Caminho da Liberdade, com sede no Município de
Conceição do Mato Dentro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 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 2.707/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Taperense Caminho da Liberdade, com
sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

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. 30 de seu estatuto
preceitua que, no caso de dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, e o art. 31 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 2.707/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.708/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Nova Resende.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 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 2.708/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova
Resende.

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

Ressalte-se, ainda, que os incisos II e III do art. 36 do seu estatuto
determinam que seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados e
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo e com sede e atividades no
Município de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.708/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Inácio Franco - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.709/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social do Setor de Confecções de
Muriaé - CONDESSC -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 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 2.709/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
do Setor de Confecções 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 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.
6º, parágrafo único, que as atividades de seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 22, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
pessoa jurídica com o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.709/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Inácio Franco - Neider

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

2.710/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a entidade Fred uma
Alternativa à Reintegração, com sede no Município de Contagem.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 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 2.710/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade Fred uma Alternativa à Reintegração, com sede no
Município de Contagem.

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

Ressalte-se, ainda, que o § 1º do art. 11 do seu estatuto determina
que o exercício das funções de membros da diretoria executiva e do
conselho fiscal não poderá ser remunerado, a qualquer título, e o art.
31 preceitua que, no caso de sua extinção, os bens serão doados a
uma instituição de fins e objetivos idênticos ou semelhantes,
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 2.710/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Inácio Franco - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.711/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a entidade Baiões Esporte Clube – BEC –
, com sede no Município de Formiga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 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 2.711/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade Baiões Esporte Clube, 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, 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 e tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 de seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente
gratuito e art. 32 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.711/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.713/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Filarmônica 1º de Maio - Corporação Musical, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 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 2.713/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Filarmônica 1º de Maio - Corporação
Musical, 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 e funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
29 que os seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores
não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
dividendos, vantagens ou benefícios; e no art. 36 que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor da
Sociedade de São Vicente de Paulo.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda
nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, 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 2.713/2008 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.
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EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Filarmônica

1º de Maio, com sede no Município de Belo Horizonte.”.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.716/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Unida do Bairro Ipê Amarelo, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 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 2.716/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Unida do Bairro Ipê Amarelo, com
sede no Município de Contagem.

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

Pelo exame da documentação que 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 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. 24, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão doados para
uma instituição filantrópica e, no art. 25, alínea “d”, que nenhum cargo
dos seus quadros poderá de forma alguma ser remunerado.

Por fim, resta apontar divergência entre o nome da Associação
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consignado em seu estatuto e aquele inscrito no art. 1º do projeto,
pelo que devemos resolver a questão mediante a apresentação, na
parte conclusiva deste parecer, da Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.716/2008 com a Emenda nº 1, nos
termos que se seguem.

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

Comunitária Unidos do Bairro Ipê Amarelo - Ascubia -, com sede no
Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Sargento

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

2.717/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Nossa Senhora da Penha – Asmobap –, com sede no Município de
Governador Valadares.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/8/2008 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 2.717/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora da Penha, com
sede no Município de Governador Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei n º 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 e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 37 de seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social e o art. 41 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 2.717/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Sargento

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

2.718/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Serviço de Assistência à
Comunidade – Sevac –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/8/2008 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 2.718/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Serviço de Assistência à Comunidade, 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
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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 do
art. 21, que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas;
e, no art. 32, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade de caráter
filantrópico, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.718/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Sargento

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

2.720/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Urucaniense de
Apoio ao Idoso – Audai –, com sede no Município de Urucânia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/8/2008 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 2.720/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Urucaniense de Apoio ao Idoso, com
sede no Município de Urucânia.

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
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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.
23 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere sediada no Município de
Urucânia, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social; e no art. 24 que as atividades dos
seus Diretores, Conselheiros e sócios não serão remuneradas, sendo-
lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.720/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.729/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 275/2008, 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 fundamental e
médio situada no Município de Divinópolis.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2008 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 2.729/2008 tem como finalidade dar a

denominação de Escola Estadual Vida Nova à escola estadual de
ensino fundamental e médio localizada no Centro Socioeducativo de
Divinópolis, nesse Município.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
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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 denominação de estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado.

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° 2.729/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Inácio Franco - Sargento

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

2.731/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Centro
de Reabilitação, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2008 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
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Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.731/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Associação de Pais e Amigos do Centro de Reabilitação, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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 do 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 e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 de seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito, e o art. 31 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.731/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Inácio Franco - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.732/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho dos
Profissionais de Conservação e Limpeza de Minas Gerais -
Compromig -, com sede no Município de Contagem.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2008 e
encaminhada a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
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dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.732/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Conselho dos Profissionais de Conservação e Limpeza de Minas
Gerais, com sede no Município de Contagem.

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 e que nada recebem pelo exercício dos respectivos
cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, e o
art. 33 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

legalidade do Projeto de Lei nº 2.732/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.733/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo dar denominação ao prédio destinado ao Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, situado no Município de Lavras.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 5/9/2008, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.733/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Edifício Gil de Andrade Botelho ao prédio destinado
ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, situado na Avenida
Ernesto Matiolli, 960, no Bairro Santa Efigênia, no Município de
Lavras.

Importa mencionar que o Procurador-Geral de Justiça, através do
Ofício nº GAB/2.841/2008, enviado ao autor, informa que se trata de
prédio novo - portanto, não detém denominação -, que foi construído
em terreno doado pelo Município de Lavras ao Estado e que foi
vinculado ao patrimônio do Ministério Público em 25/5/2006.

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

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que fixa as
condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser
da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir
que o homenageado seja falecido e 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
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membro desta Assembléia Legislativa.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.733/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Inácio Franco - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº
2.445/2008 dispõe sobre a atividade de despachante documentalista e
dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

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

Fundamentação
A proposição em tela tem como propósito disciplinar a atividade de

despachante no Estado, tendo em vista a promulgação da Lei nº
10.602, de 12/12/2002. Esta Comissão já teve a oportunidade de
apreciar a matéria, por ocasião do exame do Projeto de Lei nº
1.611/2007, que altera a Lei nº 9.095, de 12/12/85. Esta lei dispõe
exatamente sobre o exercício das atividades de despachante no
Estado de Minas Gerais. Foi anexada àquela proposição o Projeto de
Lei nº 1.772/2007, semelhante ao que ora se encontra em exame,
posteriormente retirado de tramitação a pedido do autor. Este parecer
mantém o entendimento adotado por ocasião do exame do Projeto de
Lei nº 1.611/2007.

Deve ficar claro que o Estado federado não pode regulamentar a
profissão de despachante, uma vez que a regulamentação de
profissões é matéria de competência exclusiva da União, nos termos
do art. 22, XVI, da Constituição da República. Por essa razão, por
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exemplo, não pode a lei estadual estabelecer que “o exercício da
atividade de despachante documentalista e sua denominação são
privativos dos inscritos no Conselho Regional dos Despachantes do
Estado de Minas Gerais”. Somente lei federal poderia estabelecer esta
exigência, o que não foi feito.

Deve-se distinguir esta situação da dos conselhos vinculados a
profissões regulamentadas, associadas a determinada formação no
ensino superior, como medicina, engenharia, arquitetura e advocacia.
Os conselhos dessas profissões são autarquias nas quais os
profissionais devem estar inscritos para o exercício da profissão. A
respeito, confira-se o entendimento da Presidência na República,
manifestado no texto do veto parcial à proposição que culminou na Lei
nº 10.602, de 2002, a qual dispõe sobre o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras
providências. Apresentamos, a seguir, um excerto da justificação do
referido veto:

Não obstante o disposto no inciso XIII do art. 5º da Constituição, que
assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício, ou profissão,
inexiste no ordenamento jurídico lei a disciplinar a profissão de
despachante documentalista.

Entretanto, é oportuno informar que a atividade - despachante
documentalista - faz parte da Classificação Brasileira de Ocupações
disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, onde se
verifica que estes trabalhadores autônomos podem atuar sem
qualquer supervisão, especialmente, representando o seu cliente junto
a órgãos e entidades competentes.

Nada obsta a associação desses trabalhadores para o fim de
estabelecer regras aplicáveis aos seus associados. Depreende-se do
próprio projeto que já existem Conselhos Federal e Regionais em
funcionamento (art. 7º), sem qualquer interferência do Poder Público,
cuja atuação permite a defesa dos interesses dos trabalhadores
filiados.

O Estado deve, contudo, manter algum controle ou registro dos
profissionais que atuam como despachantes, porque a Lei Federal nº
10.602, de 2002, estabelece que os despachantes têm mandato
presumido de seus clientes. Contudo, parece-nos mais eficiente que o
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Estado tenha o registro dessas entidades de classe, as quais lhe
informarão o nome de seus associados.

O substitutivo que se segue procura modificar a proposição em
apreço, tendo em vista as observações constantes neste parecer.
Espera-se, evidentemente, que as comissões de mérito aperfeiçoem a
proposição, levando em consideração as balizas de ordem jurídica
adotadas por este colegiado.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.445/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui cadastro de entidades representativas de despachantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado manterá cadastro de entidades representativas

dos despachantes, constituídas na forma da lei.
§ 1º - Somente poderão ser cadastradas as entidades cujo estatuto

ou outro ato normativo preveja mecanismos de representação contra
os associados em virtude da prática de atos irregulares, sindicância e
sanções, assegurada a ampla defesa.

§ 2º - O Estado somente reconhecerá o despachante associado à
entidade cadastrada, na forma desta lei.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, o despachante documentalista é
pessoa física que, mediante a anuência do cliente e
independentemente de mandato, representa-o perante os órgãos
públicos, nos atos de, entre outros:

I - trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre
a propriedade, taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço
de trânsito e transporte;

II - revalidação de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação –
CNH -;

III - obtenção de atestados de qualquer natureza;
IV - documentos e certidões perante órgãos públicos estaduais.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 9.095, de 17 de dezembro de 1985.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -
Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.499/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe
“acrescenta dispositivos à Lei no 14.133, de 21 de dezembro de 2001,
que dispõe sobre a política estadual de medicamentos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende acrescentar dois incisos ao art. 3o

da Lei no 14.133, de 2001, que dispõe sobre a política estadual de
medicamentos, de modo a garantir o fornecimento gratuito de
medicamentos, especialmente os de uso continuado, aos idosos que
comprovem ter mais de 30% da renda mensal comprometida com a
aquisição de medicamentos e às entidades de atendimento às
pessoas idosas, bem como o fornecimento gratuito de medicamentos
de uso continuado às pessoas portadoras de doenças crônicas e às
entidades que a elas prestam atendimento.

Inicialmente, convém destacar que a Constituição da República, no
art. 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.

No que tange à matéria em referência, o projeto encontra respaldo
também no art. 23 da Carta Magna, que assim dispõe:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

(...)
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II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;” (grifo nosso).

Da mesma forma, o art. 24, XII, do Texto Constitucional prevê,
expressamente, a competência concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal para legislarem sobre proteção e defesa da saúde.

Por essas razões e tendo em vista o grande alcance social da
proposta, entendemos que o projeto em análise merece prosperar
nesta Casa; contudo, para promovermos um ajuste técnico,
apresentamos a Emenda no 1, redigida ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.499/2008 com
a Emenda no 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art. 1º, a expressão “fica acrescido do seguinte

inciso VII” pela expressão “fica acrescido dos seguintes incisos VII e
VIII”.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.534/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o Projeto de Lei nº
2.534/2008 altera dispositivo da Lei nº 10.501, de 17/10/91, que
dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do
adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
adolescente e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2008, 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 a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposição em epígrafe visa estabelecer que as escolas de ensino
fundamental e médio da rede pública estadual passem a comunicar,
por escrito, ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente, aos Conselhos Tutelares e aos pais a ocorrência de
faltas de alunos regularmente matriculados quando essas atingirem o
percentual de 20% (vinte por cento) do total de dias letivos.

Trata-se de uma importante medida para que seja assegurada a
permanência do aluno na escola, reduzindo a evasão escolar, na
medida em que os órgãos públicos e as famílias poderão detectar
fatores que levem crianças e adolescentes a se ausentar, de forma
reiterada, da escola.

Ocorre que a legislação vigente já prevê o mecanismo que a
proposição pretende instituir, nos termos do art. 3º da Lei nº 15.455,
de 12/1/2005, que estabelece normas para o cumprimento do disposto
nos incisos VII e VIII do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá
outras providências.

“Art. 3º - O dirigente do estabelecimento de ensino remeterá ao
Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da Comarca e ao
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos
cujo número de faltas ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do
percentual permitido em lei, nos termos do art. 12, VIII, da Lei Federal
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”.

Segundo a citada lei federal, mais conhecida como Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, o comparecimento do estudante a,
pelo menos, 75% das aulas constitui requisito parcial para a sua
aprovação no ano letivo. Sendo assim, segundo o dispositivo
transcrito, ao ausentar-se de 12,5% das aulas de um ano letivo, deve-
se oficiar às entidades mencionadas.

Considerando que a justificação aponta a necessidade de tornar o
mecanismo mais rigoroso, reduzindo o número de faltas ensejadoras
da comunicação do fato aos órgãos competentes e à família, pode-se
dizer que a intenção do autor encontra-se atendida na legislação
vigente, não havendo razões para a tramitação da proposição nesta
Casa.

Conclusão



648

Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.534/2008.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.669/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em
epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte para receber parecer, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto sob comento obriga os órgãos públicos estaduais a

reservar espaço em locais de maior circulação de pessoas para a
afixação de cartazes ou similares, contendo explicação sobre a
proibição da cobrança de tarifas bancárias pela prestação dos
serviços bancários considerados essenciais, nos termos do art. 2º da
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.518, de 2007.
Estabelece, ainda, que 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 tais serviços e prevê também a divulgação de
campanhas, por meio do órgão oficial de imprensa do Estado, da
vedação da cobrança de tarifas bancárias de que trata a citada
Resolução nº 3.518.

De acordo com o § 1º do art. 25 da Constituição da República, “são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
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vedadas por esta Constituição”, o que atesta a natureza residual do
Estado Federado para tratar de assuntos de interesse regional. Se
determinada matéria não está constitucionalmente enquadrada na
competência da União ou do Município, remanesce para o Estado
membro a disciplina do assunto.

No caso em tela, trata-se apenas da exigência de divulgação, por
meio dos órgãos públicos estaduais, de conteúdo de norma
administrativa federal atinente à vedação da cobrança de tarifas
bancárias para os serviços considerados essenciais, que é de grande
interesse para os administrados. A parte da norma a que se pretende
conferir mais publicidade é a que veda às instituições financeiras a
cobrança de tarifas pela execução de serviços bancários essenciais a
pessoas físicas, entre os quais se destacam o fornecimento de cartão
com função de débito; a realização de até quatro saques, por mês, em
guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso,
ou em terminal de auto-atendimento; o fornecimento de até dois
extratos contendo a movimentação do mês em terminal de auto-
atendimento; e a compensação de cheques. Trata-se, pois, de direitos
da pessoa física (cliente ou usuário) assegurados no plano federal
perante as instituições financeiras que dependem da autorização do
Banco Central do Brasil para funcionar.

Não há, no caso, invasão de competência da União pelo Estado,
pois o projeto não legisla sobre as instituições monetárias ou
creditícias nem faz as vezes do Conselho Monetário Nacional ou do
Banco Central do Brasil, mas apenas determina a obrigatoriedade de
as repartições públicas estaduais divulgarem esses direitos já
estabelecidos por outra instância administrativa. Na verdade, são
providências administrativas endereçadas aos órgãos públicos, as
quais, a rigor, não dependeriam de lei para a sua implementação,
cabendo a cada órgão decidir sobre essa divulgação. Entretanto, em
face da importância da matéria e de sua repercussão no interesse
público, além do caráter pedagógico do comando, essa exigência
legal afigura-se-nos razoável, especialmente porque o cidadão tem o
direito constitucional à informação. Cabe ao poder público, no âmbito
de sua competência constitucional, esclarecer os cidadãos de seus
direitos básicos, o que pode ser feito mediante campanhas
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educativas, programas ou a simples afixação de informações em
locais de maior circulação de pessoas.

No entanto, a proposição contém alguns equívocos passíveis de
retificação. O primeiro diz respeito ao órgão que editou a Resolução nº
3.518, a saber, o Banco Central do Brasil, e não o Conselho Monetário
Nacional. Este é órgão colegiado que integra a estrutura do Ministério
da Fazenda, ao passo que aquele é uma autarquia especial vinculada
ao citado Ministério. O segundo equívoco, previsto no art. 1º do
projeto, é de natureza meramente redacional, por utilizar termos
inadequados, tais como “similares” e “explicação”, os quais devem ser
substituídos por “avisos” e “informação”, respectivamente.

O terceiro equívoco consta no parágrafo único do art. 2º da
proposição, ao cogitar de espaço no órgão oficial de imprensa
destinado à divulgação de campanhas relativas à proibição da
cobrança dessas tarifas bancárias. A nosso ver, esse dispositivo é
inócuo, pois o que nele se prevê já está alcançado pelo “caput” do
referido art. 2º, o qual menciona explicitamente os veículos de
comunicação impressa. Além disso, ao fazer alusão a campanha, tem-
se a impressão de que esse procedimento administrativo encontra-se
em plena execução, o que não é o caso, pois inexiste, atualmente,
plano, programa ou campanha com essa finalidade. Diante disso, tal
dispositivo deve ser suprimido do texto, o que não compromete o
objetivo do projeto.

O último equívoco consta no art. 3º da proposição, o qual fixa o
prazo de 60 dias para a ulterior regulamentação da lei pelo Poder
Executivo. Ora, a competência para expedir decretos e regulamentos
para a fiel execução das leis é atribuição privativa do Governador do
Estado, conforme preceitua o art. 90, VII, da Carta mineira. Essa
prerrogativa do Executivo de explicitar as leis para facilitar a sua
aplicação tem, portanto, fundamento direto na Constituição, razão pela
qual não se nos afigura juridicamente correta a sua inserção em
normas infraconstitucionais. O Chefe do Poder Executivo poderá, a
qualquer tempo, expedir regulamentos para tornar a lei mais inteligível
e garantir a sua aplicação uniforme, independentemente de previsão
legislativa expressa. Se tal dispositivo não inova a ordem jurídica, não
há razão para mantê-lo no corpo do projeto.
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No intuito de corrigir os problemas levantados ao longo desta peça
opinativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.669/2008 na forma do Substitutivo
nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a divulgação, no âmbito das repartições públicas

estaduais, do direito à gratuidade de serviços bancários considerados
essenciais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar

espaços, em locais de maior circulação de pessoas, para a afixação
de cartazes ou avisos que contenham informação sobre a vedação de
cobrança de tarifas bancárias pela prestação dos serviços
considerados essenciais, na forma do art. 2º da Resolução nº 3.518,
de 6 de dezembro de 2007, do Banco Central do Brasil.

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.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.684/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Agostinho Patrús Filho, dispõe
sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas, equipamentos,
partes e acessórios destinados a empresa de radiodifusão e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 19/8/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem a proposição agora a esta Comissão, para receber parecer
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quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende conferir isenção do ICMS nas

operações relativas à 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.

Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1º da proposição,
tal isenção encontra-se prevista no Convênio ICMS 10, de 30/3/2007,
e no Convênio ICMS 68, de 6/7/2007.

Passamos à análise da proposição.
O imposto de que cogita o projeto em análise - ICMS - é instituído

pelo Estado, nos termos do art. 155, II, da Constituição da República,
cabendo ao ente federado não só o estabelecimento das alíquotas do
tributo, como também a definição para os casos de isenção, alteração
de alíquota, modificação da base de cálculo, entre outros benefícios, a
título de incentivo fiscal.

A Carta Magna, por força do disposto em seu art. 155, § 2º, XII, “g”,
combinado com o art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, remete para a Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, a
fixação das normas relativas à regulamentação do ICMS, até que
venha a ser editada a lei necessária à instituição do imposto. Segundo
a referida lei complementar, qualquer isenção de ICMS, redução da
base de cálculo, devolução do tributo a contribuinte, concessão de
créditos presumidos ou outros incentivos ou favores fiscais com base
no mencionado tributo deve efetivar-se por meio do Conselho de
Política Fazendária – Confaz –, órgão composto por representantes
dos Estados e do Distrito Federal.

Nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS 10, de 2007, os
Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a conceder isenção do
ICMS incidente na importação de máquinas, equipamentos,
aparelhos, instrumentos, suas respectivas partes, peças e acessórios,
arrolados no seu anexo único, sem similar produzido no País,
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efetuada por empresa concessionária da prestação de serviços
públicos de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção
livre e gratuita, sendo a inexistência de produto similar produzido no
País atestada por órgão federal competente ou por entidade
representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e
equipamentos, com abrangência em todo o território nacional.

Por fim, ressaltamos que, na Nota Técnica nº 48/2008, de 29/8/2008,
a Secretaria de Estado de Fazenda esclareceu, ao final, que o
benefício em questão abarca somente as operações efetuadas por
empresas concessionárias da prestação de serviços públicos de
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita,
não alcançando aquelas destinadas às demais empresas e às
pessoas físicas. Dessa forma, o Deputado Agostinho Patrús Filho
apresentou proposta de substitutivo à proposta original, aprimorando o
projeto, o qual acatamos neste parecer.

Assim, como cabe-nos dispor sobre a matéria, que se encontra
relacionada entre as de prerrogativa da Assembléia Legislativa,
conforme consta no art. 61 da Constituição do Estado de Minas
Gerais, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.684/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidente na importação
de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas
respectivas partes, peças e acessórios, efetuada por empresa
concessionária da prestação de serviços públicos de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, nos termos



654

do Convênio ICMS 10, de 30 de março de 2007.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.752/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
Legislativa por meio da Mensagem nº 234/2008, o projeto de lei em
epígrafe reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos
cargos de Procurador do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/08, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Apresentada na forma de projeto de lei complementar, a proposição
teve a sua tramitação alterada em razão da natureza da matéria,
tendo sido transformada em projeto de lei ordinária, nos termos da
Decisão da Presidência de 9/9/2008.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado
com o art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em exame propõe o reajuste das tabelas de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, da carreira
da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei Complementar nº
81, de 10/8/2004.

O reajuste proposto representa um aumento de 15% no vencimento
básico dos Procuradores, que será escalonado em três etapas de
forma que o primeiro aumento salarial passará a vigorar em 1º/1/2009,
o segundo em 1º/7/2009 e o terceiro em 1º/1/2010.

Conforme destaca o Governador do Estado na mensagem que
encaminhou o projeto, “os percentuais de reajuste e suas respectivas
datas de vigência foram definidos tendo em vista a projeção de
recursos orçamentários disponíveis para as despesas com pessoal no
âmbito do Poder Executivo, respeitados os limites determinados pela
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Lei de Responsabilidade Fiscal”.
A medida insere-se no conjunto de medidas adotadas pelo Poder

Executivo para promover a valorização profissional de seus
servidores. Visando ao cumprimento do disposto no art. 5º da Emenda
à Constituição do Estado nº 57, de 2003, o qual estabeleceu que o
Poder Executivo apresentaria os projetos de lei contendo os planos de
carreira de seus servidores, foram aprovadas leis que estruturaram as
diversas carreiras do Estado e criaram Grupos de Atividade com o
intuito de imprimir uma nova forma de gestão de pessoal no âmbito
daquele Poder. Em seguida, foram aprovadas leis que estabeleciam
as tabelas de vencimento dos cargos do Poder Executivo. Após tal
estruturação, o Poder Executivo vem apresentando propostas de
reajuste salarial para diversas carreiras do Estado na busca de
recompor o vencimento dos cargos e adequá-los à complexidade de
suas atribuições.

É importante destacar que as carreiras do Grupo de Atividades
Jurídicas do Poder Executivo estão disciplinadas na Lei
Complementar no 81, tendo em vista que o art. 128 da Constituição
Estadual determina que lei de tal “status” disponha sobre as atividades
da Advocacia-Geral do Estado; todavia, a fixação de vencimentos não
é matéria afeta à organização da carreira. Com efeito, o art. 37, inciso
X, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda à
Constituição nº 19, ao determinar que os vencimentos dos servidores
públicos devem ser fixados ou alterados por lei específica, não fez
menção à necessidade de quórum especial para a aprovação de tal
matéria. Abstrai-se daí que a fixação de vencimentos dos servidores é
matéria que deve constar em lei ordinária, uma vez que somente as
matérias expressamente previstas no Texto Constitucional devem ser
tratadas em lei complementar. A esse respeito, vale transcrever, por
ser oportuno, o ensinamento do ilustre constitucionalista Alexandre de
Moraes na sua obra “Direito Constitucional”:

“ ... a razão da existência da lei complementar consubstancia-se no
fato de o legislador constituinte ter entendido que determinadas
matérias, apesar da evidente importância, não deveriam ser
regulamentadas na própria Constituição Federal, sob pena de
engessamento de futuras alterações; mas, ao mesmo tempo, não
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poderiam comportar constantes alterações através de um processo
legislativo ordinário”.

E acrescenta:
“... somente poderá ser objeto de lei complementar a matéria

taxativamente prevista na Constituição Federal, enquanto todas as
demais matérias deverão ser objeto de lei ordinária” (São Paulo: Atlas,
2001. 9ª ed. pág. 532).

Vale ainda ressaltar que o art. 47 da Lei Complementar nº 81, que
institui, entre outras a carreira dos Procuradores do Estado,
estabelece que as tabelas de vencimento básico das carreiras nela
previstas serão definidas em lei ordinária, observada a estrutura por
ela fixada. Em decorrência das razões expostas, a matéria, que foi
apresentada pelo Governador do Estado como projeto de lei
complementar, passou a tramitar como projeto de lei ordinária,
seguindo a decisão da Presidência desta Casa.

No que toca às questões de natureza jurídico-formal, não há dúvida
de que a matéria se insere no âmbito da competência do Estado, não
existindo, à luz do art. 66 da Constituição Estadual, nenhuma restrição
à iniciativa do Governador do Estado.

O projeto deve também observar os imperativos da Lei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101 -, uma
vez que a aplicação do reajuste pretendido no projeto implicará
aumento de despesa para os cofres estaduais. Nesse aspecto, os
arts. 16 e 17 da referida lei exigem que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento de
despesa sejam acompanhados da estimativa do impacto financeiro-
orçamentário da proposta e da demonstração da origem dos recursos.
O projeto em análise prevê aumento continuado de despesa. Entende-
se por despesas de caráter continuado a obrigação imposta por ato
normativo ao ente de sua execução por um período superior ao dos
exercícios financeiros. Portanto, além da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro para o ano e os dois subseqüentes, é exigida
a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as
metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, conforme o disposto no art. 17,
combinado com o § 1º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Informamos, todavia, que o Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,
encaminhou a esta Casa o Ofício GAB/ADJ nº 589, de 19/8/2008, no
qual consta a repercussão financeira decorrente da implantação das
tabelas de vencimento básico a que se refere o projeto. A análise do
conteúdo da mencionada informação será feita, em momento
oportuno, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade do Projeto de Lei nº 2.752/2008.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Inácio Franco - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 18/9/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro

- Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Célio Moreira - Dimas Fabiano -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Padre João - Pinduca
Ferreira - Sávio Souza Cruz - Walter Tosta.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 segunda-feira, dia
22, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2008
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.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.703, 2.710 e



659

2.721/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.696, 2.704, 2.706 e
2.708/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.702 e 2.717/2008
(Deputado Delvito Alves); 2.695, 2.707, 2.709 e 2.719/2008 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.698, 2.705, 2.715, 2.716 e 2.718/2008 (
Deputado Hely Tarqüínio); 2.699, 2.700, 2.711 e 2.720/2008
(Deputado Sargento Rodrigues); 2.697 e 2.713/2008 (Deputado
Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer no 1º turno do relator, Deputado
Hely Tarqüínio, sobre o Projeto de Lei nº 899/2007, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
nº 1. O Presidente informa que sobre a mesa se encontra substitutivo
do Deputado Délio Malheiros, o qual foi acatado pelo relator,
Deputado Hely Tarqüínio. Encerrada a discussão, o Presidente
submete a votação o parecer, que é aprovado. Com a palavra, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do parecer sobre o Projeto de
Lei nº 2.684/2008, no 1º turno, emite parecer no qual conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1. Anunciada a fase de discussão o Presidente
informa que acatou o substitutivo apresentado pelo Deputado
Agostinho Patrús Filho. A seguir, o Presidente defere o pedido de vista
do Deputado Sargento Rodrigues. O Projeto de Lei nº 2.485/2008 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sebastião Costa, aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei nºs
2.499 e 2.611/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.556/2008 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição); 2.612/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Délio Malheiros, em virtude de redistribuição); 2.642/2008 com a
Emenda nº 1 (relator: Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação,
é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.637/2008 (relator: Deputado



660

Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição). São convertidos
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao
autor e à Associação Comunidade Terapêutica “Rios de Água Viva” o
Projeto de Lei nº 2.700/2008; à Secretaria de Planejamento e Gestão
e ao Prefeito do Município de Luz o Projeto de Lei nº 2.704/2008.
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 pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.096/2007,
2.510/2008 com a Emenda nº 1 e 2.687/2008 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.406, 2.505,
2.513, 2.546, 2.585, 2.685, este com a Emenda nº 1, 2.689,
2.695/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.464 e
2.699/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 2.502, 2.516,
2.520/2008 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição); 2.503, 2.519, 2.539, 2.688/2008 (relator: Deputado
Délio Malheiros, em virtude de redistribuição); 2.517/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira); 2.509 e 2.696/2008 (relator: Deputado
Sebastião Costa). O Projeto de Lei nº 2.702/2008 é retirado da pauta
por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento que solicita seja baixado em diligência ao autor o Projeto
de Lei nº 2.705/2008. 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, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Neider

Moreira - Inácio Franco.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2008

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
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Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB) e Delvito
Alves (substituindo o 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 apreciar matéria constante na pauta e tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento do seguinte ofício
publicado no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: da Sra. Roberta Chaves Soares, Juíza de Direito da
Comarca de Rio Vermelho (4/9/2008). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.849/2008. 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 (2) em que solicita seja realizada visita da Comissão à
cadeia pública e ao destacamento da PM do Município de Rio
Vermelho, para verificar as condições de trabalho dos servidores, os
equipamentos, o local e a situação da população carcerária; e em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Desembargador
Sérgio Antônio de Resende, por sua posse como Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Registra-se a
presença do Deputado Délio Malheiros. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Vanderlei

Miranda.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Délio Malheiros, Antônio Júlio e Ronaldo Magalhães, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão
encaminhado pelo Ofício nº 1.611/2008/SGM, publicado no “Diário do
Legislativo”, de 4/9/2008. 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 Délio Malheiros e Antônio
Júlio em que solicitam enviar ofício ao Presidente da República para
que seja vetado o § 6º do art. 27 do Projeto de Lei Federal nº
3.118/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e
restringe a aplicabilidade do princípio da solidariedade entre os
participantes da cadeia de consumo; Alencar da Silveira Jr. em que
solicita seja encaminhada manifestação de protesto ao Presidente da
Anac pela ausência de representante dessa autarquia na reunião do
dia 28/8/2008, em que se discutiu a utilização do Aeroporto da
Pampulha; Délio Malheiros (3) em que solicita sejam realizadas
audiências públicas para discutir a prática dos chamados "leilões-
menor lance único" e as suas possíveis violações ao direito do
consumidor; as denúncias apresentadas pela imprensa de que postos
de combustíveis, da Região Metropolitana de Belo Horizonte estariam
praticando preços diferenciados na venda de combustíveis, quando se
efetua pagamento em dinheiro, cheque ou cartão; o atendimento
prestado pela Cemig ao consumidor nos casos de interrupção do
fornecimento de energia elétrica. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência 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, 18 de setembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Inácio Franco e
Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.994/2008, no 1º turno (Deputado Ivair Nogueria),
2.642/2008, no 1º turno (Deputado Elmiro Nascimento) e Projeto de
Lei Complementar nº 45/2008, no 1º turno (Deputado Domingos
Sávio). 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 2.642/2008 (relator: Deputado Elmiro Nascimento) com a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2008.
Ivair Nogueira, Presidente - Inácio Franco - Chico Uejo - André

Quintão.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 10/9/2008

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite, Ruy Muniz, Zé Maia e Vanderlei Miranda,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior,
Juiz Auxiliar, da Corregedoria e Diretor do Foro da Capital, publicado
no “Diário do Legislativo” em 4/9/2008. 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 dos Deputados Durval Ângelo (9),
em que solicita sejam encaminhados ao Secretário de Defesa Social,
à Ouvidoria do Sistema Prisional do Estado, à Secretaria Especial de
Direitos Humanos e à entidade Ação dos Cristãos para a Abolição da
Tortura em São Paulo pedidos de providências relativos à denúncia de
tortura e maus-tratos contra os presos do Presídio Antônio Dutra
Ladeira e a outras irregularidades; para solução de possíveis
irregularidades e abuso de autoridade cometidas no Presídio Antônio
Dutra Ladeira, com relação a denúncia de tortura e maus-tratos dado
aos presos desse estabelecimento prisional; sejam encaminhados
pedidos de providências ao Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Direitos Humanos-CAO-DH, à Corregedoria
da PMMG e à Ouvidoria de Polícia do Estado, para verificarem
denúncia de desaparecimento de menores em que estaria envolvidos
policiais militares de Contagem; seja encaminhado ao Conselho
Nacional de Justiça pedido de providências com relação a denúncia
apresentada nesta reunião pela Sra. Maria das Graças Dantas contra
a Juíza de Direito da Comarca de Taiobeiras; e seja realizada reunião
para, em audiência pública desta Comissão, com convidados que
menciona, obter esclarecimentos sobre denúncia contra os dirigentes
da Fumec relativa à demissão arbitrária de professores e ex-alunos
dessa fundação, ocorridas desde o final de 2007; Durval Ângelo e
João Leite (2), em que solicitam realização de reunião para, em
audiência pública desta Comissão, ouvir o Sr. José Cleves Silva,
jornalista, que alega ser vítima de perseguição; e de reunião conjunta
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desta Comissão e a de Saúde, com convidados que mencionam para,
em audiência pública, obter esclarecimentos sobre a situação do
Hospital da Polícia Civil 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, 17 de setembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/9/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos Alberto
Alvim, Subsecretário da Casa Civil, publicado no “Diário do
Legislativo”, em 4/9/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 601/2007, em 2º turno (Deputado Hely
Tarqüínio); 2.643/2008, em turno único (Deputado Doutor Rinaldo) e
2.656/2008, em turno único (Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.429/2008 na forma do
Substitutivo nº 2 apresentado pela Comissão de Saúde e pela rejeição
do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Carlos Pimenta). 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
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2.823 e 2.831/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nºs 2.494 e 2.580/2008. A Presidência interrompe o andamento
dos trabalhos para receber os alunos da 7ª série do Colégio Santa
Dorotéia em visita orientada pela ALMG. 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 Hely Tarqüínio, em
que pleiteia seja solicitado à Secretaria de Estado de Saúde o envio
de nota técnica sobre a aplicabilidade do Projeto de Lei nº 601/2007,
que torna obrigatório equipar com aparelho de desfibrilador cardíaco
os locais, veículos e estabelecimentos que menciona; Carlos Pimenta,
em que pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de Estado de Saúde
providências para se averiguar a possível utilização de microônibus da
microrregião de Januária para objetivos políticos. Solicita, ainda, que
esses microônibus sejam distribuídos aos respectivos Municípios.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Inácio Franco e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. 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 a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Celso
Antônio da Silva, Prefeito de Confins, em que apresenta sugestões
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para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.444/2007, do Governador
do Estado; José Roberto Mendes de Oliveira, Presidente do Conselho
Consultivo do IEF, em que parabeniza esta Casa pela inclusão da
Serra do Brigadeiro na condição de monumento natural; e do Sr.
Vinícius Martins Ferreira, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Alto Rio Grande - CBH-GD1 -, solicitando a regulamentação e
posterior implantação da Lei nº 17.727, de 2008, originária do Projeto
de Lei nº 952/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, sobre o
Projeto de Lei nº 301/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:
Deputado Fábio Avelar). 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 Almir Paraca em que solicita
seja realizada audiência pública com o objetivo de conhecer e debater
os termos do Projeto de Lei nº 2.307/2008, que altera o art. 17 da Lei
nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado; Alencar da Silveira Jr. em que
solicita seja realizada audiência pública para debater a degradação
ambiental e a descaracterização paisagística da Serra de Igarapé ou
Serra da Farofa, localizada no Município de Igarapé; Inácio Franco em
que solicita a realização de audiência pública para discutir o Projeto
de Lei nº 1.970/2007, que visa a promover alterações na Lei nº
13.199, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 10/9/2008
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Gustavo Valadares e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do PSDB),
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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 tratar de assuntos de
interesse da Comissão. O Presidente declara empossado o Deputado
Gustavo Valadares, como Vice-Presidente 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 o cronograma de trabalho 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, 17 de setembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Gustavo Valadares - Vanderlei Jangrossi.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.690/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre 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 pretende estabelecer a obrigatoriedade de

as unidades de saúde do Estado afixarem, em local visível ao público,
o seguinte aviso sobre o direito do idoso a ter acompanhante em caso
de internação ou de observação: “Ao idoso internado ou em
observação, é assegurado o direito a acompanhante em condições
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adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o
critério médico”.

Alega a autora do projeto que tal direito, embora previsto no art. 16
do Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741, de 1º/10/2003 -, não tem
sido assegurado pelas unidades de saúde.

Inicialmente, cabe-nos informar que, no plano nacional, a política de
atenção ao idoso é disciplinada na Lei nº 8.842, de 4/1/94, que dispõe
sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências, e na mencionada Lei nº 10.741, de 2003,
que contém o Estatuto do Idoso. Ambos os diplomas legais
regulamentam o art. 230 da Constituição da República, a seguir
citado.

“Art. 230 - 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.”

No plano estadual, mencione-se, inicialmente, a Lei nº 12.666, de
4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso.

Há, ainda, diversas leis esparsas que ampliam direitos daqueles
que, durante décadas, construíram este país e agora esperam e
exigem uma atenção especial da sociedade para que possam viver
com dignidade, apesar dos inexoráveis efeitos do tempo sobre suas
condições físicas. A título de exemplo, podemos citar a Lei nº 13.763,
de 2000, que instituiu o programa de atendimento domiciliar ao idoso;
a Lei nº 17.355, de 2007, que determinou a destinação de assentos
nos terminais rodoviários localizados no Estado às pessoas que
especifica; e, em especial, porque similar à proposição em apreço, a
Lei nº 16.921, de 2007, que torna obrigatória a afixação de cartazes
nos terminais rodoviários e nas estações ferroviárias contendo os
termos relativos a transporte da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso.

Devemos reconhecer que a alegação da autora do projeto - de que a
lei não é cumprida - não é uma situação extraordinária ou excepcional
no quadro da efetividade das normas do ordenamento jurídico pátrio:
não se pode ter a ilusão de que muitos direitos devidamente inscritos
na ordem jurídica estejam implementados pelo poder público ou sejam



670

respeitados pela sociedade. Entre o reconhecimento de determinado
direito na ordem jurídica e sua implementação, há uma distância
considerável, em cuja redução o Poder Legislativo tem um papel
relevante, por meio, notadamente, de sua ação fiscalizadora.

Não se descarta a possibilidade de que a ordem jurídica estabeleça
mecanismos que assegurem maior publicidade a determinados
direitos dos cidadãos, como no caso da proposição em tela, embora
não se deva desconsiderar o fato de que o excesso de comandos
desta natureza compromete a sua própria eficácia: uma grande
quantidade de cartazes anunciando os direitos dos usuários nas
paredes das repartições públicas poderá comprometer o destaque que
se pretendeu dar a cada um deles. Por isto, o legislador deve ser
parcimonioso na adoção desse tipo de comando.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, que é próprio desta
Comissão, cabe-nos verificar a existência de justificação para se dar
maior publicidade ao direito em questão, e não, a outros, carentes
igualmente de efetividade. Encontramos essa justificação no fato de
que os beneficiários da norma, além de idosos, são comumente
pessoas de baixa renda, que não dispõem de planos de saúde
privados e, via de regra, não têm acesso adequado a informações.

Por razões de técnica legislativa, parece-nos mais adequado inserir
o comando constante da proposição em apreço na Lei nº 12.666, de
4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá
outras providências.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.690/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre

a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, passa

a vigorar acrescido do seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo
único em § 1º:

“Art. 7º - (...)
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(...)
§ 2º - As unidades de saúde do Estado 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 no local, em tempo integral, segundo o critério
médico.”.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Inácio Franco.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Instituto Hermes Pardini pela

comemoração do seu 49º aniversário (Requerimento nº 2.823/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sindicato Rural de Governador Valadares
pela passagem dos 58 anos de sua fundação (Requerimento nº
2.826/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Alessandro José Rios de Carvalho pela
posse como Presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios de
Minas Gerais para o triênio 2008-2011, extensivo aos demais
membros do Sindicato (Requerimento nº 2.836/2008, do Deputado
Chico Uejo);

de congratulações com o Município de Jacutinga pelo transcurso do
seu 107º aniversário (Requerimento nº 2.837/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sebrae - MG pela realização da Feira do
Empreendedor (Requerimento nº 2.838/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Pará de Minas pelos 149
anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.839/2008,
do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de Caxambu pelo transcurso
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do seu 107º aniversário (Requerimento nº 2.846/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso aos profissionais de Educação Física pela passagem do
Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de
setembro (Requerimento nº 2.847/2008, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça);

de congratulações com a população de Itaúna pelo 107º aniversário
do Município (Requerimento nº 2.864/2008, do Deputado Inácio
Franco);

de aplauso aos policiais militares que relaciona pela atuação na
operação que resultou na prisão de 10 pessoas e na apreensão de 2,7
toneladas de maconha nas cidades de Divinópolis, São Sebastião do
Oeste e Juiz de Fora (Requerimento nº 2.881/2008, da Comissão de
Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela atuação na
operação que resultou na apreensão de drogas na garagem de um
prédio no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora (Requerimento nº
2.882/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2008

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

2.748/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o Projeto de Resolução nº 2.748/2008 “aprova apresentação
de proposta de emenda à Constituição Federal”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008, foi o projeto
distribuído à Mesa da Assembléia para, nos termos do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
A proposta em epígrafe aprova a apresentação ao Senado Federal

de proposta de emenda à Constituição da República. A legitimidade
para tal iniciativa, a cargo de mais da metade das Assembléias
Legislativas do País, encontra-se prevista no inciso III do art. 60 da
mesma Constituição. É necessária a resolução em comento para que
o Legislativo mineiro manifeste sua adesão à apresentação da referida
proposta, ato este que somente será possível se outras instâncias
legislativas estaduais igualmente a ele aderirem.

O texto sugerido aparece no anexo do projeto de resolução em
estudo. A intenção, conforme se depreende da justificação que
acompanha a proposta, é tornar mais equilibrado o sistema
constitucional de repartição de competências, por meio do
fortalecimento das prerrogativas legislativas estaduais.

Efetivamente, não só em razão das novas atribuições conferidas
pela Constituição aos entes locais, mas sobretudo em virtude da
extensa gama de prerrogativas legislativas e não legislativas da
União, a participação dos Estados membros no cenário federativo
nacional esmaece, com prejuízo para a adequada tutela dos
interesses regionais, aqueles que, embora transcendam as fronteiras
locais, não repercutem tão intensamente no território nacional.

Essa situação põe em risco o equilíbrio federativo e contraria um dos
fundamentos basilares da ordem jurídica do País. Inserto na cabeça
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do art. 18 da Lei Maior, o princípio da autonomia política das unidades
federadas, a expressar, em moldes normativos, o vetor de concepção
e leitura do sistema constitucional de repartição de competências, é
de tal modo excepcionado nos dispositivos que lhe seguem,
notadamente os arts. 22 e 24, que passa a figurar no Texto
Constitucional tão-somente como peça simbólica, de caráter quase
decorativo. De nada adianta dizer que os Estados possuem
capacidade política e administrativa se a Constituição não lhes
confere, na proporção desejável, atribuições, competências,
prerrogativas para tratar de assuntos e problemas afetos diretamente
à comunidade sob sua jurisdição.

O quadro atual, com efeito, ao lado de reforçar a histórica tendência
centralizadora do federalismo nacional, torna-se mais grave devido à
ascensão do Município à condição de entidade pública com
capacidades bem semelhantes àquelas conferidas às demais esferas
de poder da Federação brasileira. O resultado disso não é outro senão
o cerceamento da atuação político-administrativa estadual.

A linha adotada na proposta que se segue, no entanto, em nada
interfere nas tarefas municipais. O foco são as atribuições da União, e
a proposta, em síntese, é fazer migrar parte delas para o conjunto das
competências estaduais. Propõem-se, no anexo do projeto em
análise, mudanças incidentes sobre os arts. 22, 24, 61 e 220 da
Constituição da República.

Sugere-se alterar os incisos XI e XXIX do art. 22, que atribuem à
União competência legislativa privativa em matéria de trânsito e
transporte e de propaganda comercial, assuntos esses que passariam
a ser de competência concorrente. No caso de transporte e trânsito,
não custa lembrar que os entes estaduais já desempenham a
competência administrativa, sendo razoável, sobretudo como forma de
respeito à sua autonomia política, que igualmente possam legislar
sobre a matéria, mesmo que obedecendo às normas gerais da União.
Ao deslocar a propaganda comercial para a competência concorrente,
assunto, aliás, bastante suscetível às diversidades regionais, torna-se
necessário também ajustar a redação do art. 220 da Constituição da
República.

O inciso XI do art. 24 da Carta Magna já define como matéria de
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competência concorrente os procedimentos em matéria processual,
cabendo à União fixar apenas as normas gerais. Dada a dificuldade
de distinguir as normas processuais daquelas que disciplinam os
procedimentos, afigura-se razoável inserir todo o direito processual no
âmbito da competência concorrente, alterando o inciso I do art. 22. A
alteração permitirá aos Estados adotar medidas que atendam às
singularidades de seus órgãos judiciais, o que deve resultar na mais
eficiente e célere prestação jurisdicional.

O inciso I do art. 22 da Constituição da República arrola como
matéria da competência legislativa privativa da União o direito agrário.
Todavia, os conflitos e as ações preventivas nessa seara, com
certeza, serão mais bem administrados pelos poderes estaduais, que
se situam bem mais próximos das relações e situações reguladas por
essa disciplina jurídica. Deixa-se para a União a responsabilidade de
fixar as normas gerais (competência concorrente).

Também está sendo proposta a alteração dos incisos XXIV e XXVII
do art. 22 da Constituição da República. A idéia é apenas afastar
impropriedade técnica. Segundo o inciso XXIV, compete
privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da
educação nacional. Diretrizes e bases são normas que se enquadram
no conceito de normas gerais, previsto no § 1º do art. 24 da Carta
Federal. A propósito, o inciso IX do mesmo art. 24 já dispõe que
compete à União estabelecer normas gerais sobre educação, cultura,
ensino e desporto. Tal inciso XXIV, portanto, encontra-se situado em
local inadequado, devendo migrar para o citado artigo.

O mesmo se deve dizer do inciso XXVII do art. 22, o qual consigna
como competência privativa da União estabelecer “normas gerais de
licitação e contratação”. Tal dispositivo deve figurar entre os incisos do
art. 24 da Lei Maior, como na proposta ora apresentada, sepultando-
se, de vez, a querela doutrinária e jurisprudencial acerca da
capacidade normativa dos Estados para suplementar a legislação
licitatória.

São igualmente propostas alterações incidentes sobre os parágrafos
do art. 24, de modo a afastar pequenas impropriedades técnicas bem
como a fazer inserir parágrafo que busca dar contornos mais nítidos
ao conceito de normas gerais. Tal alteração se impõe diante de
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recorrentes injunções indevidas da União no domínio legiferante dos
Estados. A pretexto de estabelecer normas gerais, muitas vezes o
legislador federal esgota o tratamento normativo da matéria.

Da mesma forma, cabe alterar a disciplina normativa que versa
sobre iniciativa legislativa, visando a reforçar as prerrogativas do
Legislativo, sobretudo diante de situações em que há a formação de
uma consistente base consensual em torno da regência legal de
determinada matéria. Não obstante o consenso verdadeiramente
possível de ser alcançado, a ação parlamentar esbarra no óbice
intransponível da reserva de iniciativa do Poder Executivo. É preciso
conferir aos representantes do povo capacidade de influir mais
decisivamente no processo político. Trata-se não de antagonizar os
Poderes, mas de fomentar o debate e a cooperação entre eles.

Acredita-se, assim, que deve haver certa flexibilização da regra de
iniciativa no caso de propostas normativas apresentadas pela maioria
dos membros do Poder Legislativo, ressalvadas as matérias de
natureza orçamentária e de organização interna do Executivo.
Ocorrendo tal mudança no plano da Constituição da República, abre-
se espaço para que as Constituições Estaduais promovam suas
próprias alterações.

Apresentamos, na conclusão deste parecer, emenda visando a
promover pequeno reparo à proposição, de modo a substituir a
referência ao Senado Federal pela referência ao Congresso Nacional.
A resolução a ser aprovada não precisa definir a que Casa do
Congresso Nacional a proposta será apresentada, o que poderá ser
definido “a posteriori”, quando mais da metade das Assembléias
Legislativas estaduais se manifestarem sobre a matéria. Ressalte-se,
para que sobre este ponto não reste dúvida, que não estamos
alterando a proposta de emenda à Constituição, mas apenas a
resolução que aprova a sua apresentação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.748/2008 com a Emenda nº 1, que apresentamos a
seguir.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art. 1º, a expressão “Senado Federal” por
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“Congresso Nacional”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de setembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
2.749/2008

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de
Resolução nº 2.749/2008 “aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008, a proposição foi
distribuída à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos
do art. 79, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a aprovar a apresentação de

proposta de emenda à Constituição da República, nos termos do art.
60, inciso III, da Carta Magna, visando a acrescentar parágrafo único
ao art. 26 da referida Carta, determinando que a regra contida no
“caput” desse artigo seja aplicada aos Estados que foram criados pela
Constituição da República de 1988, a partir da extinção dos Territórios
Federais de Roraima e do Amapá, consoante estabeleceu o art. 14
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O art. 2º da
proposta de emenda à Constituição, que compõe o Anexo do projeto
de resolução em exame, determina a transferência dos bens da
autarquia responsável pelas atividades de governo nos referidos
territórios até a promulgação da Constituição para os novos Estados.

Esclareça-se que, na apreciação da matéria, não pode esta Casa
alterar a proposta de emenda à Constituição anexa ao projeto de
resolução, porque o mesmo texto deve ser aprovado por mais da
metade das casas legislativas estaduais, conforme estabelece o art.
60, III, da Constituição da República. Assim, esta Assembléia
Legislativa pode aprovar ou rejeitar a apresentação da proposta de
emenda à Constituição da República, não admitindo-se a sua
alteração, ainda que em aspectos formais. Ademais, eventuais
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problemas formais que venham a ser identificados poderão ser
corrigidos durante a tramitação da mencionada proposta no
Congresso Nacional.

Quanto ao mérito, a proposição parece-nos justa e deve contar com
o apoio desta Casa para sua aprovação, porque devem ser
assegurados aos novos Estados, por ocasião de sua criação, os
recursos patrimoniais necessários para o exercício do governo. Basta
lembrar que, quando ocorre a criação de um Município, o patrimônio
do Município de origem sediado no distrito que se emancipou passa a
pertencer ao novo Município. Ora, o patrimônio utilizado pela União,
por meio da autarquia territorial, para as atividades de governo deve
ser transferido para os novos Estados, como condição para o
exercício de sua autonomia, assegurada no art. 18 da Carta Magna.

A aprovação deste projeto de resolução, ademais, constitui sinal
evidente de que os Estados não estão preocupados apenas com os
próprios interesses, mas também são capazes de reconhecer os
problemas de outros Estados, participando de processos conjuntos de
busca de solução para esses problemas, como expressão da
solidariedade que sedimenta o espírito de pertencimento a uma
mesma comunidade nacional, apesar das diferenças regionais que
justificam a Federação.

Apresentamos, na conclusão deste parecer, uma emenda visando a
promover um pequeno reparo à proposição em apreço: substituir a
referência ao Senado Federal pela referência ao Congresso Nacional.
A resolução a ser aprovada não precisa definir a que Casa do
Congresso Nacional a proposta será apresentada, o que poderá ser
definido “a posteriori”, quando mais da metade das assembléias
legislativas estaduais se manifestarem sobre a matéria. Ressalte-se,
para que sobre este ponto não reste dúvida, que não estamos
alterando a proposta de emenda à Constituição, mas apenas a
resolução que aprova a sua apresentação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.749/2008 com a Emenda nº 1, que apresentamos a
seguir.

EMENDA Nº 1



679

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “Senado Federal” por
“Congresso Nacional”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de setembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
2.750/2008

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Projeto de Resolução nº 2.750/2008 “aprova apresentação
de proposta de emenda à Constituição Federal”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008, foi o projeto
distribuído à Mesa da Assembléia para, nos termos do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa a aprovar a apresentação ao Senado

Federal de proposta de emenda à Constituição da República.
A legitimidade para tal iniciativa, a cargo de mais da metade das

Assembléias Legislativas do País, encontra-se prevista no inciso III do
art. 60 da mesma Constituição. É necessária a resolução em análise
para que o Legislativo mineiro manifeste sua adesão à apresentação
da referida proposta, ato este que somente será possível se outras
instâncias legislativas estaduais igualmente a ele aderirem.

O texto sugerido aparece no anexo do projeto de resolução em
estudo.

A alteração que se pretende efetuar incide no art. 132 da
Constituição da República, de modo a deixar claro que os Legislativos
Estaduais realmente podem ter Procuradoria e Consultoria jurídicas
próprias, com capacidade de representar judicialmente o ente político
nos assuntos mais diretamente afetos a esse Poder.

A medida tem plena sustentação jurídica, pois zela pela autonomia
administrativa, financeira, orçamentária e funcional asseguradas ao
Poder Legislativo. A existência de órgão jurídico próprio fortalece o
Poder Legislativo, aspecto importante em contextos jurídicos e
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políticos democráticos, em que não deve haver assimetria entre os
Poderes estatais.

Assim, a forma mais eficaz de evitar tal assimetria é justamente
assegurar a cada um dos Poderes do Estado a própria instância
jurídica. Afinal, mesmo que devam eles conviver em harmonia, e
muitas vezes pode ocorrer que assumam a defesa de teses jurídicas
distintas acerca da mesma matéria. Esse embate de idéias – é bom
dizer – não deve ser visto de modo negativo. Garantir a divergência de
opiniões é favorecer a densificação dos valores democráticos.

Como se pode ver, a proposta analisada não encontra óbice.
Apenas para efetuar reparo de pequena monta, apresentamos, na
conclusão deste parecer, emenda visando a substituir a referência ao
Senado Federal pela referência ao Congresso Nacional. A resolução a
ser aprovada não precisa definir a que Casa do Congresso Nacional a
proposta será apresentada, o que poderá ser definido “a posteriori”,
quando mais da metade das assembléias legislativas estaduais se
manifestarem sobre a matéria. Ressalte-se, para que sobre este ponto
não reste dúvida, que não estamos alterando a proposta de emenda à
Constituição, mas apenas a resolução que aprova a sua
apresentação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.750/2008 com a Emenda nº 1, que apresentamos a
seguir.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art. 1º, a expressão “Senado Federal” pela

expressão “Congresso Nacional”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de setembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
2.751/2008

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais, o Projeto de Resolução nº 2.751/2008 “aprova apresentação
de proposta de emenda à Constituição Federal”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008, foi o projeto
distribuído à Mesa da Assembléia para, nos termos do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa a aprovar a apresentação ao Senado

Federal de proposta de emenda à Constituição da República.
Segundo o art. 60, inciso III, da mencionada Carta, mais da metade

das Assembléias Legislativas do País podem apresentar proposta de
emenda à Constituição da República, e a medida deve ser aprovada
pela maioria simples de seus membros. Como esta é uma
competência exclusiva do Poder Legislativo Estadual, ou seja,
independe da sanção do Chefe do Poder Executivo, o veículo
normativo adequado é precisamente a resolução. A proposta de
emenda à Constituição da República consta no anexo da proposição
em exame.

Registre-se que a proposição em epígrafe faz parte de um conjunto
de quatro projetos de resolução que aprovam a apresentação de
emendas à Constituição da República, em um processo histórico de
articulação entre os legislativos estaduais, representados pelos
respectivos Presidentes.

A iniciativa revela o esforço e o propósito de conferir mais densidade
ao princípio federativo, por duas razões.

De um lado, os Estados membros se apresentam no cenário
nacional com uma postura propositiva, reinventando a idéia original da
Federação: a de que a república federativa é resultado de um pacto
entre os Estados membros. Com esta postura, os Estados membros
se colocam de forma altiva no processo constante de repactuação dos
termos de nossa Federação.

De outro lado, o conteúdo das propostas a serem apresentadas ao
Congresso Nacional, como regra, objetivam introduzir, na Carta
Magna, normas que reforçam a autonomia dos Estados.

A proposição em tela visa a conferir mais autonomia aos Estados na
definição dos repasses para a área da saúde. Atualmente, os §§ 2º e
3º do art. 198 da Carta Magna conferem ao legislador federal, por
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meio de lei complementar, a definição dos percentuais de alguns
tributos nos três níveis da Federação, a serem aplicados na área da
saúde. Tais regras foram introduzidas na Carta Magna por meio da
Emenda à Constituição nº 29, de 13/9/2000. Faz, pois, oito anos que
aguardamos a sua devida regulamentação.

A proposta em estudo transfere para os Estados a responsabilidade
de regulamentar os mencionados dispositivos da Constituição da
República, ou seja, propõe deixar a cargo dos legisladores estaduais a
responsabilidade de fixar o percentual dos tributos vinculados à saúde
para os níveis estadual e municipal.

A proposta baseia-se, entre outros, em dois argumentos
incontestáveis, que estão ligados às variáveis do espaço e do tempo.

O primeiro se refere ao fato de que dificilmente uma norma federal
consegue eleger os critérios adequados à matéria, de forma a tratar
com eqüidade as distintas regiões do País, que apresentam um
elevado grau de heterogeneidade. Certamente, os critérios a serem
adotados pela legislação federal serão mais adequados para uma
região do que para outra e, por conseguinte, injustos.

Talvez por esta razão o Congresso Nacional encontre tanta
dificuldade em regulamentar os §§ 2º e 3º do art. 198 da Constituição
da República, o que nos leva ao segundo argumento: em virtude da
superação do problema da heterogeneidade entre os Estados, o
legislador estadual tem melhores condições para regulamentar a
matéria, podendo fazê-lo de forma mais célere e, desta forma, atender
aos anseios da sociedade.

Por fim, apresentamos, na conclusão deste parecer, emenda
visando a substituir a referência feita ao Senado Federal pela
referência ao Congresso Nacional. A resolução a ser aprovada não
precisa definir a que Casa do Congresso Nacional a proposta será
apresentada, o que poderá ser definido “a posteriori”, quando mais da
metade das assembléias legislativas estaduais se manifestarem sobre
a matéria.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.751/2008 com a Emenda nº 1, que apresentamos a
seguir.
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EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art. 1º, a expressão “Senado Federal” por

“Congresso Nacional”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de setembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silva Jr.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO
DE LEI Nº 17.860 NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 25/10/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB) e Paulo
Guedes (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da
Liderança do PT), 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 Paulo Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. 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
à Proposição de Lei nº 17.860/2007 (relator: Deputado Gustavo
Valadares). Logo após, o Presidente suspende a reunião para
elaboração da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente dá a ata por
aprovada, solicita aos membros da Comissão que a subscrevam,
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da
Comissão.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Antônio Júlio - Paulo Guedes.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Vanderlei Miranda, membro da Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo; os Deputados Sávio Souza Cruz e
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Antônio Júlio, membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes e
Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, 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 verificar e discutir as
conseqüências e impactos do Decreto de 12/12/2007, que declara de
utilidade pública e de interesse social, para desapropriação, áreas
necessárias à implantação de distrito industrial em Congonhas e à
preservação ambiental e a discutir e votar proposições das
Comissões. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
a Sra. Rosemary Marques Valente, Procuradora IEF do Centro Sul, os
Srs. Alberto Vieira de Melo Matos, Engenheiro Florestal do IEF do
Centro-Sul representando o Sr. Humberto Candeias Cavalcante,
Diretor-Geral do Instituto Estadual de Floresta; Anderson Costa
Cabido, Prefeito de Congonhas; João Lourenço Gonçalves,
Presidente da Câmara de Congonhas; Osmar Ladeia, Procurador do
Igam, representando a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-
Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas; que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Antônio Júlio, 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. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Sávio Souza Cruz - Inácio Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.632, EM 3/9/2008
Às 14h46min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada



686

Gláucia Brandão e os Deputados Célio Moreira e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Ivair Nogueira e Fábio Avelar. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela rejeição do Veto à proposição de
Lei nº 18.632 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Logo após o
Presidente suspende a reunião para elaboração da ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente dá a ata por aprovada, solicita os membros da
Comissão que a subscrevam, agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2008.
Célio Moreira, Presidente - Gláucia Brandão - Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e Eros Biondini

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 278 a 280/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.771 a 2.773/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Registro de presença -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 2.774 a 2.783/2008 - Requerimentos nºs 2.908 a
2.913/2008 - Requerimento dos Deputados Domingos Sávio, Antônio
Carlos Arantes e José Henrique - Comunicações: Comunicações das
Comissões do Trabalho e de Saúde - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Inácio Franco, Padre João, Domingos Sávio, Almir
Paraca e Eros Biondini - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento dos Deputados Domingos Sávio,
Antônio Carlos Arantes e José Henrique; deferimento - Encerramento
- Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rosângela
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Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, nas funções de 1º-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM N° 278/2008*
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que altera a
Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas
florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, e ainda o art. 7º da
Lei Delegada nº 125, de 25 de janeiro de 2007, e dá outra providência.

Ressalta-se, que as medidas inscritas no projeto, ora proposto, têm
como objetivo corrigir distorções com vistas à obtenção de
sustentabilidade das atividades econômicas, aliadas à proteção dos
remanescentes florestais e campestres, compatibilizando o equilíbrio
entre estas atividades e a necessidade de resguardar o meio
ambiente. Pretende ainda, com a alteração do art. 7º da Lei Delegada
nº 125, de 2007, que criou o Sistema Estadual de Meio Ambiente,
incluir também o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos, a fim de sintonizar a legislação estadual com os
mandamentos da Constituição Federal, na medida em que a mesma
recepcionou a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
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criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente e, ainda, estabeleceu o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamentado pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a
esta, a Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responsável pelo
planejamento e coordenação de ações setoriais a cargo do Estado,
relativas à articulação de políticas de gestão concernentes ao meio
ambiente.

Trata-se, como se vê, de medida de relevante interesse público,
motivo que me leva a submeter ao exame dessa a aprovação do
projeto.

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
A) Antecedente
A utilização dos recursos florestais ocupa lugar de destaque na

economia do estado de Minas Gerais, em especial como fonte
energética, tanto para uso industrial como doméstico. Atualmente a
lenha e derivados ocupam lugar destacado na Matriz Energética
Mineira, respondendo por 33% da produção de energia primária do
estado, superando outras fontes importantes como Petróleo e Gás
Natural (31%) e Energia Hidráulica (14%). No setor industrial tem
especial relevância a utilização do carvão vegetal, utilizado como
termo-redutor em parte expressiva do setor siderúrgico do estado. A
utilização deste insumo tem origens históricas no estado, remontando
sua utilização ao século XIX, quando a primeira usina siderúrgica do
estado se instalou no município de Itabirito. A indústria siderúrgica à
Carvão Vegetal é um setor de grande importância e vitalidade na
economia estadual, representada tanto por grandes empresas
verticalizadas para a produção de aço, quanto empresas de médio
porte especializadas na produção de ferro-gusa, atendendo o
mercado interno e participando significativamente da pauta de
exportações.

O abastecimento energético de lenha e seus derivados foi
tradicionalmente feito através do extrativismo vegetal, obtido pela
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exploração das formações florestais e campestres nativas. Durante
longo período, em função da dinâmica da ocupação agropecuária, em
especial da ocupação dos cerrados dinamizada nos anos 60 e 70 do
último século, o aproveitamento dos resíduos florestais propiciou um
farto suprimento deste insumo, situação esta que passou a declinar, à
medida que os fragmentos florestais se exauriam, restringindo-se
atualmente as áreas necessárias à proteção e conservação.

A utilização de plantações florestais como fonte básica para este
suprimento, embora tenha se iniciado de forma tímida, a partir da
metade do século XX, somente ganhou maior expressão com a
introdução da política de incentivos fiscais, estabelecidas em 1965.
Esta política, embora tenha apresentado ao longo do tempo algumas
distorções que levaram a sua extinção em 1984, permitiu que o país
desenvolvesse uma alta tecnologia silvicultural, em especial com
espécies de rápido crescimento, além de desenvolver uma importante
capacidade gerencial das atividades de base florestal. Entretanto,
apesar deste desenvolvimento e da criação de uma legislação que
procurava disciplinar o uso dos produtos florestais no Brasil, a
utilização dos recursos nativos, através de atividades extrativistas de
exploração florestal e produção de carvão vegetal, ainda representa
parte significativa do abastecimento industrial e doméstico destes
insumos.

Apenas para exemplificar o significado dos recursos florestais
nativos no abastecimento industrial e em especial no setor siderúrgico,
no ano de 2007, o consumo de carvão vegetal no estado de Minas
Gerais foi da ordem de 22,24 milhões de metros cúbicos, sendo 44%
(equivalente a 9,8 milhões de metros cúbicos) originados em florestas
nativas. Apenas do que foi produzido em Minas Gerais, o consumo de
carvão vegetal de origem nativa neste ano correspondeu a 3,56
milhões de metros cúbicos, sendo o restante originado de outros
estados da federação.

As atividades extrativistas, embora relevantes para a economia de
algumas comunidades interioranas, tem acarretado graves problemas
ambientais, em especial no que se refere a proteção da
biodiversidade, à conservação dos solos e a proteção dos recursos
hídricos. Desta forma é fundamental que a legislação que rege estas
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atividades seja adequada, tanto para garantir a sustentabilidade das
atividades de base florestal, quanto para garantir a proteção e
conservação dos recursos naturais.

B) Aspectos Legais
A legislação florestal brasileira tem como base o Código Florestal

Brasileiro (Lei nº 4.771/65), e suas alterações posteriores. Esta
legislação estabelece normas para o auto-suprimento das empresas
de base florestal, tendo sido criado, no âmbito desta legislação um
cronograma genérico para a formação de plantações florestais e
abastecimento industrial. Com a promulgação da Constituição Federal
em 1988, os estados passaram a legislar de forma concorrente nesta
matéria, tendo o estado de Minas Gerais promulgado, de forma
pioneira no país, sua legislação específica através da Lei nº
10.561/91. Esta legislação foi posteriormente substituída pela Lei nº
14.309/2002. Em ambos os casos, novamente buscou-se a
regulamentação das formas de suprimento de matéria prima florestal,
adotando-se limites para o consumo de produtos de origem nativa e
privilegiando a formação de plantações florestais para este propósito.
Com o advento da lei de 2002, estes limites foram praticamente
desprezados, com o advento do mecanismo que permite o consumo
ilimitado de carvão originado de florestas nativas, desde que a
reposição florestal seja paga em dobro.

Em que pese o esforço realizado na área legislativa, os resultados
obtidos não lograram sucesso, seja pelo grande dinamismo do setor,
seja por imperfeições nos instrumentos legais, o que levou, ainda, a
grande dependência da utilização dos recursos florestais nativos no
abastecimento das demandas industriais e domésticas.

Com o objetivo de corrigir as distorções, promoveu-se uma ampla
discussão com o setor de base florestal, procurando-se alternativas
para a obtenção dos objetivos propostos, quais sejam a obtenção de
sustentabilidade das atividades industriais e econômicas, aliadas a
proteção dos remanescentes florestais e campestres, permitindo o
equilíbrio entre estas atividades e a necessidade de proteção
ambiental, atendendo igualmente às justificadas preocupações da
sociedade civil através de suas entidades ambientalistas.

C) Alterações Propostas
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As principais alterações propostas na Lei nº 14.309/2002 são
representadas pelos seguintes aspectos:

1 - implantação de um sistema eletrônico de rastreamento do
transporte de produtos e subprodutos florestais no estado, permitindo
o controle eficiente dos pontos de carga e descarga destes produtos,
aliando-se desta forma o controle da produção e consumo destes
insumos;

2 - ampliação do sistema de cadastramento de produtores e
consumidores de produtos e subprodutos florestais, incluindo-se no
atual sistema cadastral os transportadores, permitindo maior eficiência
e agilidade no controle destas atividades. Isentam-se deste
cadastramento as atividades artesanais e o uso doméstico, as
atividades apícolas, o comércio de produtos já processados e as
atividades realizadas por produtores rurais na utilização destes
produtos dentro de suas propriedades;

3 - estabelecimento de cronograma rígido e gradativo para a
substituição do consumo de produtos de origem nativa por aqueles
originados de plantações florestais e florestas manejadas, com o
estabelecimento de limites decrescentes de consumo de insumos de
origem nativa;

4 - estabelecimento de penalidades maiores para a reposição
florestal pelo consumo de produtos de origem nativa, bem como a
ampliação das modalidades de mecanismos para esta reposição,
permitindo sua aplicação tanto em formação de novas plantações
florestais com objetivos comerciais, quanto a aplicação em programas
e projetos que levem à recuperação de áreas degradadas, projetos
sócio-ambientais, projetos de pesquisas florestais e energéticas e
outros que possibilitem a melhor proteção dos recursos naturais;

5 - maior flexibilização para a formação de estoques florestais
voltados ao suprimento, ampliando as modalidades de aplicação com
o envolvimento de outros atores, não vinculados diretamente ao
consumo, à exemplo do que já se pratica na agro-indústria;

6 - estabelecimento de regras mais rigorosas em relação ao não-
cumprimento dos cronogramas de suprimento estabelecidos, inclusive
com a possibilidade de redução obrigatória da capacidade de
produção para as empresas que não se enquadrarem nas novas
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regras estabelecidas, incluindo a paralisação de suas atividades;
7 - estímulo de mecanismos alternativos à formação de plantações

florestais, através de comercialização de créditos de carbono tanto
pelo aumento de estoques florestais, quanto pela adoção de
alternativas de substituição energética;

8 - eliminação do dispositivo que, na legislação atual, permite às
indústrias de ferro gusa consumirem até 100% da sua demanda, com
carvão vegetal de florestas nativas, mediante ressarcimento em dobro
da reposição florestal;

9 - o impedimento da instalação de novas indústrias ou reativação
de indústrias inativas, sem a comprovação de atendimento baseado
no consumo de florestas plantadas, no limite mínimo de 95% do
consumo baseado na capacidade instalada ou proporcional à
disponibilidade comprovada de fontes sustentáveis, baseados em
reflorestamento;

10 - altera o art. 7° da Lei Delegada n° 125, de 25  de janeiro de
2007, instituindo o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos com a finalidade de harmonizar as medidas emanadas do
Sistema Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;

11 - declara como prioritárias para a criação de Unidades de
Conservação as áreas de importância biológica especial e as áreas de
importância biológica extrema constantes do documento
"Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua Conservação”;

12 - estabelece um índice com metas anuais decrescentes das taxas
de desmatamento do Estado, levando-se em conta as áreas
recuperadas com vegetação nativa, menos as áreas de vegetação
nativa suprimidas, a fim de dar cumprimento à meta finalística do
Instituto Estadual de Florestas, relativamente à Recuperação da Mata
Atlântica e Conservação do Cerrado e seus biomas associados.

Neste sentido apresenta-se a seguinte proposta de Projeto de Lei,
que acompanha a presente exposição de motivos.

PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008
Altera a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, o art. 7° da Lei

Delegada n° 125, de 25 de janeiro de 2007, e dá out ras providências.
Art. 1º - A Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre
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as políticas florestal e de proteção à biodiversidade, passa a vigorar
acrescida do seguinte Art. 27-A:

“Art. 27-A - Ficam declaradas como prioritárias para a criação de
Unidades de Conservação as áreas de importância biológica especial
e as de importância biológica extrema, constantes do documento
"Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua Conservação",
instituído pela Deliberação Normativa COPAM nº 55, de 13 de junho
de 2002, e incorporado ao Zoneamento Ecológico Econômico do
Estado.

Parágrafo único - Caberá ao Instituto Estadual de Florestas - IEF, no
prazo de quatro anos, com o apoio do Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER, a identificação dos espaços territoriais a serem
protegidos, conforme as categorias definidas na Lei Federal n° 9.985,
de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza.”

Art. 2º - O § 2º do art. 41 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar
com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte §
3º:

“Art. 41 - (...)
§ 2º - Nas áreas onde se localiza o bioma cerrado, poderá ser

adotado o regime de plano de manejo florestal em sistema de
exploração em faixas ou por talhadia em talhões alternados,
considerando a capacidade de regeneração da fisionomia vegetal
manejada, sem uso alternativo do solo, e com aprovação específica
do órgão competente.

§ 3º - O manejo florestal previsto no § 2º não se aplica às áreas
classificadas como prioritárias para conservação da biodiversidade no
Estado, de acordo com o documento - Biodiversidade em Minas
Gerais: Um Atlas para sua Conservação - 2005, bem como nas áreas
consideradas vulneráveis pelo Zoneamento Ecológico Econômico de
Minas Gerais.”

Art. 3º - O art. 43 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar
acrescido dos §§ 3º, 4º, 5ºe 6º com a seguinte redação:

“Art. 43 - (...)
§ 3º - Todo produto ou subproduto florestal transformado em carvão

vegetal deverá ter seu transporte rastreado, inclusive através de
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sistema de monitoramento eletrônico via satélite, com informações
quanto a localização geográfica, quanto ao carregamento e
descarregamento do produto e suporte técnico.

§ 4º - O monitoramento eletrônico a que se refere o § 3º poderá ser
realizado por meio de execução indireta, em quaisquer das
modalidades previstas na legislação vigente, adotando-se
preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas
interessadas ou a concessão.

§ 5° - Os dados fornecidos pelo sistema de rastream ento serão
utilizados para a apuração e penalização administrativa da pessoa
física ou jurídica responsável pela prática de infrações à legislação de
proteção ambiental.

§ 6º - A responsabilidade pela infração ambiental mencionada no §
5º, de natureza administrativa, não se confunde com a
responsabilidade pelo dano ambiental.”

Art. 4º - O art. 45 da Lei nº 14.309, de 2002, fica acrescido do
seguinte § 1º passando seu parágrafo único a vigorar como § 2º:

“Art. 45 - (...)
§ 1º - Fica obrigada também ao registro e à renovação anual do

cadastro, no órgão ambiental competente, a pessoa física ou jurídica
que transporte carvão vegetal no território do Estado, ainda que o
produto seja originário de outra unidade da Federação, ficando o
órgão ambiental responsável pela disponibilização de sistema
informatizado que permita o acesso ao registro e ao cadastro, de
forma ágil, por meio da rede mundial de computadores.

§ 2º - Ficam isentos do registro de que trata este artigo:
I – a pessoa física que utilize produtos ou subprodutos da flora para

uso doméstico ou trabalhos artesanais, salvo quando se tratar de
espécies ameaçadas de extinção, inclusive local;

II – aquele que tenha por atividade a apicultura;
III – o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e

subprodutos da flora já processados química ou mecanicamente, nos
limites estabelecidos pelo poder público; e

IV - o produtor rural que produzir carvão vegetal de aproveitamento
de material lenhoso oriundo de uso alternativo do solo e em caráter
eventual, com autorização concedida por prazo não superior a cento e
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oitenta dias.”
Art. 5º - O art. 47 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar com a

redação que segue, acrescido dos §§ 6º,7º, 8º e 9º:
“Art. 47 - A pessoa física ou jurídica que no território do Estado de

Minas Gerais industrialize, comercialize, beneficie, utilize ou seja
consumidora de produto ou subproduto da flora em volume anual igual
ou superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000 st
(doze mil estéreos) de lenha ou 4.000 mdc (quatro mil metros de
carvão), nestes incluídos seus resíduos ou subprodutos, no período
compreendido entre os anos de 2008 e 2012 poderá consumir
produtos e subprodutos de formação nativa autorizados pelos órgãos
ambientais do Estado de Minas Gerais para uso alternativo do solo,
em percentual máximo de quinze por cento de seu consumo anual
total.

§ 1° - No período compreendido entre os anos de 201 3 e 2016, a
pessoa física ou jurídica de que trata o “caput” poderá consumir
produtos e subprodutos de formação nativa autorizados pelos órgãos
ambientais estaduais, no território de Minas Gerais para uso
alternativo do solo, em percentual máximo de dez por cento de seu
consumo anual total.

§ 2° - A partir do ano de 2017, a pessoa física ou jurídica de que
trata o “caput” poderá consumir produtos e subprodutos de formação
nativa autorizados pelos órgãos ambientais do Estado, em percentual
até o máximo de cinco por cento de seu consumo total anual.

§ 3° - A pessoa física ou jurídica que seja consumi dora de produtos
ou subprodutos de floresta nativa na forma do “caput” ou de florestas
de produção de plantios próprios vinculados à reposição florestal
deverá desenvolver ações que promovam a reposição de florestas
nativas ou a ampliação dos estoques de florestas de produção que
sejam, no mínimo, equivalentes ao volume do produto consumido,
podendo optar pelos seguintes mecanismos:

I – recolhimento à Conta de Recursos Especiais a Aplicar;
II – formação de florestas próprias ou fomentadas, observadas as

áreas de preservação permanente e de reserva legal, nos termos da
Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, com redação dada
pela Lei Federal nº 7.803, de 18 de julho de 1989, da Lei nº 17.353, de



697

17 de janeiro de 2008, e da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de
2006;

III – participação em associações de reflorestadores ou outros
sistemas, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente,
observadas as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
nos termos da Lei Federal nº 4.771, de 1965, com redação dada pela
Lei Federal nº 7.803, de 1989, da Lei nº 17.353, de 2008, e da Lei nº
11.428, de 2006;

IV – participação em projetos sócio-ambientais, com foco na
proteção e recuperação da biodiversidade, de acordo com as normas
fixadas pelo órgão competente;

V – participação em projetos junto a instituições de renome nacional
e internacional, com objetivo específico de realizar pesquisa científica
na área de recuperação ou restauração de ambientes naturais; ou

VI – participação em programas de recomposição florestal, de
regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas, de
implantação de unidades de conservação e de aprimoramento técnico
do servidor dos órgãos ambientais do Estado, de acordo com as
normas fixadas pelo órgão competente.

§ 4º - Quando a opção for realizada na forma dos mecanismos II e III
do § 3º e os plantios forem realizados com espécies nativas para
recomposição das áreas de Reserva Legal ou na forma de Servidão
Florestal, o crédito da Reposição Florestal será considerado no
mínimo em dobro, conforme regulamentação do órgão competente.

§ 5° - A pessoa física ou jurídica que seja consumi dora de produtos
ou subprodutos de floresta nativa na forma do “caput” deverá cumprir
o dispositivo de reposição de florestas nativas ou de ampliação dos
estoques de florestas de produção, de acordo com seu percentual de
consumo nas seguintes condições:

I - para o consumo entre 5,1% a 12% de florestas nativas: reposição
em dobro podendo optar pelos mecanismos previstos nos incisos I, III,
IV, V ou VI do § 3°; e

II - para o consumo entre 12,1% a 15% de florestas nativas:
reposição em triplo, obrigatoriamente aplicada nos itens I, IV, V ou VI
do § 3º.

§ 6° - Os produtos e subprodutos florestais de orig em nativa
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oriundos de outros Estados da Federação e apresentados na
Comprovação Anual de Suprimento – CAS, deverão estar
acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de
aplicação das sanções previstas no art. 54 desta Lei.

§ 7° - O disposto nos §§ 3° e 4º não se aplica à pe ssoa física ou
jurídica que utilize:

I - lenha para consumo doméstico, em sua propriedade; e
II - madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso final

ou outros, desde que tenham sido cumpridas as demais obrigações
estabelecidas nesta Lei e que a reposição florestal já tenha sido
recolhida pelos respectivos fornecedores.

§ 8° - As pessoas físicas ou jurídicas cujo consumo  de produtos ou
subprodutos florestais originados em formações nativas ultrapassar os
percentuais estabelecidos no “caput” e em seus §§ 1° e 2°,
devidamente verificado pelo órgão competente, além das obrigações e
sanções previstas nesta Lei, na Lei nº 15.972, de 12 de janeiro 2006,
e na legislação correlata, deverá reduzir o nível de consumo no ano
subseqüente, em percentual equivalente ao excesso de consumo
verificado, mesmo que importe em redução da produção final da
empresa.

§ 9º - Ficam sujeitas a aplicação, isolada ou cumulativa, conforme o
caso, das sanções previstas nos incisos II, IV e V do art. 54, desta Lei
as pessoas físicas ou jurídicas que não atenderem ao disposto neste
artigo.”

Art. 6º - A Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar acrescida do
seguinte Art. 47-A:

“Art. 47-A - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 desta
Lei deverá cumprir um cronograma anual de plantio de florestas para
que, em um prazo máximo de oito anos agrícolas à partir do ano
agrícola 2008-2009, promova seu suprimento com florestas de
produção na proporção de noventa e cinco por cento de seu consumo
total.

§ 1° - O cronograma de que trata o “caput” deverá p rever,
anualmente, plantios que resultem na quantidade necessária para
suprir no prazo disposto, um máximo setenta por cento de seu
consumo e deverá ser apresentado, para aprovação do órgão
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ambiental competente, no prazo máximo de cento e oitenta dias após
a promulgação desta Lei.

§ 2º - O disposto no § 1º não prejudica a aplicação do disposto no
art. 47 desta Lei, devendo a pessoa física ou jurídica suplementar seu
consumo por intermédio de fornecedor regularizado de produto ou
subproduto da flora ou adequar seu volume de produção ao volume
de produto ou subproduto da flora disponível.

§ 3º - Para os fins do § 2º, o órgão ambiental poderá valer-se do
disposto no art. 38 para credenciar e conveniar profissional ou
entidade legalmente habilitada para elaboração do projeto técnico de
plantios às expensas do interessado.

§ 4º - A pessoa física ou jurídica obrigada ao plantio de florestas
pode optar por uma ou mais das seguintes modalidades:

I – florestas e ou plantios já implementados ou novos plantios em
terras próprias;

II – plantio em terras arrendadas ou de terceiros;
III – plantio através de fomento florestal com contratos de vinculação

ao fornecimento da matéria-prima produzida;
IV – participação em programas de fomento florestal, sem

vinculação de fornecimento; ou
V – aquisição de terceiros, de forma antecipada ou para consumo

imediato, de florestas plantadas, livremente adquiridas no mercado,
mediante comunicação ao órgão competente.

§ 5º - O órgão ambiental competente a que se refere o § 1° terá o
prazo de cento e oitenta dias para aprovar o cronograma disposto
nesta Lei, podendo valer-se do disposto no art. 38.

§ 6° - Poderão fazer parte do cronograma anual de p lantio as ações
de reposição florestal estabelecidas nos incisos II e III do § 3° do art.
47, desde que se mantenham vinculadas cem por cento a nova
reposição florestal.

§ 7° - O não-cumprimento do cronograma anual propos to e
aprovado pelo órgão ambiental competente, implicará na redução da
produção no ano imediatamente posterior e nos anos subseqüentes
no quantitativo mínimo equivalente ao volume a menor de plantio
constatado até seu total cumprimento.

§ 8° - Como instrumento auxiliar ao cumprimento da obrigatoriedade
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prevista no “caput” o Poder Executivo promoverá e estimulará o uso
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto e
de outros sistemas de comercialização de créditos de carbono, seja
pelo aumento de estoque ou pela substituição energética, com o
objetivo de gerar incentivos econômicos adicionais para o plantio de
novas florestas.

§ 9º - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que iniciar
ou reiniciar suas atividades, ou ampliar sua capacidade produtiva à
partir do ano de 2008, deverá cumprir de imediato o disposto no § 2°
do art. 47.

§ 10 - Entende-se como reinicio de atividades, o religamento de
forno da fábrica que tenha paralisado suas atividades para finalidades
outras que não as atinentes a manutenção ou reforma e não
apresentar contrato de consumo por demanda de energia elétrica
junto à concessionária contratada e que esteja adquirindo carvão
vegetal há mais de três meses.

§ 11 - Para o caso de ampliação da capacidade produtiva será
computada a diferença entre a capacidade instalada atual e a nova
proposta, sempre vinculada ao licenciamento ambiental do
empreendimento.”

Art. 7° - O art. 50 da Lei nº 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 50 - (...)
§ 1º - Os recursos arrecadados na conta a que se refere o “caput”

deverão priorizar projetos que contemplem a utilização de espécies
nativas e serão destinados a programas de recomposição florestal, de
regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas ou exóticas,
ou a programas oficiais de fomento florestal de produtores rurais, de
implantação de unidades de conservação e, na forma do § 3º do art.
47, de projetos sócio-ambientais e de pesquisa.

§ 2º - A aplicação dos recursos a que se refere o § 1º obedecerá aos
seguintes percentuais:

I – cinqüenta por cento destinados a programas de recomposição
florestal, de regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas,
na implantação e manutenção de unidades de conservação ou em
projetos sócio-ambientais e de pesquisa; e
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II – cinqüenta por cento em programas de fomento florestal de
produtores rurais, bem como nas demais alternativas previstas pelo
§3º, do art. 47 desta Lei.”

Art. 8º - O art. 52 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria prima

florestal poderá, a critério do órgão competente, optar pela
compensação, mediante alienação ao patrimônio público de área
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional
interesse ecológico em relatório técnico aprovado pelo dirigente
máximo do órgão, podendo ser deduzido do valor do bem imóvel,
apurado em avaliação oficial, os débitos apurados por excesso de
utilização de produtos e subprodutos florestais de origem nativa.”

Art. 9° - O art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 25 d e janeiro de 2007,
que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - Fica instituído o Sistema Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SISEMA -, com a finalidade de harmonizar as
medidas emanadas do Sistema Nacional de Meio Ambiente, criado
pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,  e do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei
Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio  da articulação
coordenada dos órgãos e das entidades que os integram”.

Art. 10 - Caberá ao Conselho Estadual de Política Ambiental –
COPAM - a elaboração de um índice para aferir a evolução da
cobertura vegetal dos biomas naturais do Estado, com metas anuais
decrescentes das taxas de desmatamento, que irão refletir a relação
entre as áreas recuperadas com vegetação nativa e aquelas nas quais
a vegetação nativa foi suprimida.

§ 1º - Nas áreas consideradas prioritárias para preservação da
biodiversidade, somente será permitida supressão de vegetação
nativa para implantação de projetos ou atividades considerados de
interesse social ou utilidade pública, excetuando-se formações
primárias e mediante estudos ambientais.  

§ 2º - A fixação das metas a que se refere o “caput” levará em conta,
obrigatoriamente, parâmetros de proteção e recuperação da
biodiversidade no Estado.
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§ 3º - O índice previsto neste artigo deverá ser estabelecido tendo
como meta final atingir quarenta por cento do território mineiro com
cobertura vegetal nativa em 2023, admitindo-se uma variação de dois
pontos percentuais para mais ou para menos.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

“MENSAGEM Nº 279/2008*
Belo Horizonte, 22 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei que altera as Leis nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, nº 15.464, nº 15.465, nº 15.466, nº
15.467, de 13 de janeiro de 2005, e nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005, e cria a carreira de Médico da Área de Seguridade Social.

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.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa

Excelência anteprojeto de lei que altera as Leis nº 15.293, de 5 de
agosto de 2004, nº 15.464, nº 15.465, nº 15.466, nº 15.467, nº 15.468
e nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, e nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005, e cria a carreira de Médico no Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

O art. 1º altera o art. 35 da Lei nº 15.293, de 2005, substituindo, no
texto do citado artigo, o percentual previsto de até 50% (cinqüenta por
cento) para extensão de carga horária dos Professores de Educação
Básica por um acréscimo de até 18 (dezoito) aulas semanais. A
referida proposta decorre de solicitação da Secretaria de Estado de
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Educação, objetivando o alcance da meta da atual administração de
aproveitamento racional dos recursos humanos existentes e de
redução do número de designações para função pública.

Os arts. 2º a 4º promovem alterações na descrição das atribuições
dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário
e modificam as regras pertinentes à cessão de servidores dessas
carreiras, em virtude de solicitação da Secretaria de Estado de
Fazenda.

Os arts. 5º a 16 e o art. 19 alteram a Lei nº 15.465, de 13 de janeiro
de 2005, que institui as carreiras do IPSEMG, visando à criação da
carreira de Médico da Área de Seguridade Social, atendendo o anseio
dos médicos da entidade e cumprindo acordo com o sindicato da
classe.

Os arts. 17 e 18 ampliam, respectivamente, o quantitativo de cargos
de provimento efetivo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG - e a Fundação de Arte Ouro Preto -
FAOP -, tendo em vista deliberação da Câmara de Coordenação
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a
proposição da minuta de decreto em apreço, que ora submetemos à
consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2.772/2008
Altera as Leis nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, nº 15.464, nº

15.465, nº 15.466, nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, e nº 15.961,
de 30 de dezembro de 2005, e cria a carreira de Médico da Área de
Seguridade Social.

Art. 1º - O art. 35 da Lei n° 15.293, de 5 de agost o de 2004, fica
acrescido de um § 9º e seu “caput” e § 2º passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de
Educação Básica poderá ser acrescida de até dezoito horas-aula,
para ministrar conteúdo curricular para o qual seja habilitado ou esteja
autorizado a lecionar, com valor adicional proporcional ao valor do
vencimento básico estabelecido na tabela da carreira de Professor de
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Educação Básica, enquanto permanecer nessa situação.
(...)
§ 2° - As aulas atribuídas por exigência curricular  não estão

incluídas no limite estabelecido no “caput”.
(...)
§ 9º - O disposto no “caput” aplica-se ao servidor alcançado pelo art.

7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, inclusive
nos casos de cargos vagos.”

Art. 2º - O § 2º do art. 4º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
§ 2º - As atribuições dos cargos das carreiras de Auditor Fiscal da

Receita Estadual e de Gestor Fazendário, inerentes à arrecadação,
fiscalização e tributação, possuem natureza de atividade exclusiva de
Estado, sem prejuízo do exercício de outras atribuições no interesse
da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.”

Art. 3º - O art. 6º da Lei nº 15.464, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 6º - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de
que trata esta Lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira a
que pertence o servidor, somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada, sem ônus
para o órgão de origem, salvo para atender programas de interesse da
SEF, vinculados à tributação, fiscalização e arrecadação.

Parágrafo único - O servidor pertencente à carreira de Auditor Fiscal
da Receita Estadual ou de Gestor Fazendário cedido na forma
prevista no “caput”, não perceberá a Gratificação de Estímulo à
Produção Individual – GEPI, prevista na Lei nº 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, ressalvadas as cessões para atender programas
de interesse da SEF, vinculados à tributação, fiscalização e
arrecadação.”

Art. 4º - Os itens II.1 e II.2, do Anexo II a que se refere o art. 4º da
Lei nº 15.464, de 2005, passam a vigorar com as seguintes redações:

“II.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual-AFRE
Em caráter geral, as atribuições de interesse da Secretaria de

Estado de Fazenda, especialmente as relativas às atividades de
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competência da Subsecretaria da Receita Estadual.
(...)
II.2 - Gestor Fazendário - GEFAZ
Em caráter geral, as atribuições de interesse da Secretaria de

Estado de Fazenda, não privativas do Auditor Fiscal da Receita
Estadual, especialmente:

(...)
Art. 5º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.465, de 13 de

janeiro de 2005, o seguinte inciso VII:
“Art. 1º - (...)
VII - Médico da Área de Seguridade Social.”
Art. 6º - O inciso I do art. 3º da Lei nº 15.465, de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
I - no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG, cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social, Médico da Área de Seguridade Social, Técnico de Seguridade
Social e Auxiliar de Seguridade Social;

(...)
Art. 7º - O art. 8º da Lei nº 15.465, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8° - Os servidores que, após a publicação des ta lei,

ingressarem em cargo de carreira do Grupo de Atividades de
Seguridade Social, terão as seguintes cargas horárias semanais de
trabalho:

I - trinta ou quarenta horas semanais, conforme definido no edital do
concurso público, para os ocupantes de cargos das carreiras de
Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar
de Seguridade Social, Analista de Gestão de Seguridade Social,
Assistente Técnico de Seguridade Social e Auxiliar Geral de
Seguridade Social; e

II - vinte horas semanais para os ocupantes de cargos de Médico da
Área de Seguridade Social e para os ocupantes de cargos de Analista
de Gestão de Seguridade Social que desempenharem a função de
Médico.

§ 1º - Os servidores que ingressarem na carreira de Médico da Área
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de Seguridade Social e que forem designados para o exercício de
suas funções em regime de plantão no Hospital Governador Israel
Pinheiro, terão carga horária semanal de trabalho de doze horas.

§ 2º - Os servidores que ingressarem na carreira de Técnico de
Seguridade Social e forem designados para o desempenho da função
de Técnico de Radiologia, em exercício no IPSEMG, terão carga
horária semanal de trabalho de vinte horas, quando no efetivo
exercício da função.

§ 3º - Na hipótese de dispensa do regime de trabalho previsto no §
1º, o servidor passará a cumprir carga horária semanal de trabalho de
vinte horas.

§ 4º - Na hipótese de dispensa da função mencionada no § 2º ou de
desempenho de função diversa da de Técnico de Radiologia, o
servidor passará a cumprir carga horária semanal de trabalho de trinta
horas.”

Art. 8º - O art. 10 da Lei nº 15.465, de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 10 - (...)
III - para as carreiras de Analista de Seguridade Social e Médico da

Área de Seguridade Social:
(...)
§ 3º - Para fins de ingresso e promoção na carreira de Médico da

Área de Seguridade Social, os títulos de especialidade médica
reconhecidos por convênio entre o Conselho Federal de Medicina -
CFM -, a Associação Médica Brasileira AMB e a Comissão Nacional
de Residência Médica - CNRM, equivalem à pós-graduação ‘lato
sensu’.”

Art. 9º - Ficam transformados seiscentos e cinqüenta e seis cargos
da carreira de Analista de Seguridade Social, instituída pela Lei n°
15.465, de 2005, lotados no Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG, em seiscentos e cinqüenta e seis
cargos da carreira de Médico da Área de Seguridade Social.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que
trata o “caput”, a quantidade de cargos da carreira de Analista de
Seguridade Social, constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei n°
15.465, de 2005, passa a ser de mil e vinte e sete.
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Art. 10 - Os sessenta cargos correspondentes às funções públicas
da carreira de Analista de Seguridade Social, no exercício da função
de Médico, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência
do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda à Constituição
nº 49, de13 de junho de 2001, ficam transformados em sessenta
cargos da carreira de Médico da Área de Seguridade Social, lotados
no IPSEMG.

Art. 11 - O inciso I do art. 39 da Lei nº 15.465, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)
I - vinte horas para os cargos das carreiras de Analista de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, lotados no
IPSEMG e de Analista de Gestão de Seguridade Social, lotados no
IPSM, com exceção dos servidores ocupantes da carreira de Médico
da Área de Seguridade Social, quando submetidos ao regime de
plantão no Hospital Governador Israel Pinheiro, para os quais fica
mantida a carga horária semanal de doze horas;

(...)
Art. 12 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.465, de 2005, o

seguinte item I.1.4:
“I.1.4 - Médico da Área de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 20 horas semanais
* - A tabela referente ao subitem I.1.4 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 25.9.2008.
Art. 13 - O item II.1.3 do Anexo II da Lei nº 15.465, de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“II.1.3 - Analista de Seguridade Social
Gerir o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, através dos
instrumentos de acompanhamento, controle e fiscalização da
arrecadação da contribuição previdenciária e da saúde, dos
investimentos para manutenção dos Planos de Benefício e Custeio do
Sistema Previdenciário, da formulação, da implementação, da
execução, do acompanhamento e da avaliação da prestação da
assistência hospitalar, farmacêutica, odontológica, previdenciária e
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social, atuando em todas as atividades compatíveis com o nível
superior de escolaridade vinculadas às competências legais do
IPSEMG.”

Art. 14 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.465, de 2005, o
seguinte item II.1.4:

“II.1.4 - Médico da Área de Seguridade Social
Participar de todos os atos pertinentes ao exercício da medicina nas

unidades do IPSEMG, prestando atendimento no campo da medicina
social, preventiva, curativa e de suas especialidades clínicas e
cirúrgicas; examinar, diagnosticar, programar, tratar, registrar e
encaminhar pacientes para defesa e proteção da saúde individual e
coletiva. Desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de
conhecimentos especializados de Medicina, no âmbito de atuação do
IPSEMG.”

Art. 15 - A tabela constante no Anexo III da Lei nº 15.465, de 2005,
passa a vigorar na forma do Anexo I.

Art. 16 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos
arts 9º e 10 será posicionado, por meio de Resolução Conjunta da
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do
Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, na estrutura da
carreira de que trata o art. 12, de acordo com a correlação constante
no Anexo II.

Parágrafo único - O posicionamento de que trata o “caput” ocorrerá
no mesmo nível e grau de posicionamento atual, não acarretando
acréscimo ou redução na remuneração.

Art. 17 - Ficam criados vinte cargos da carreira de Gestor em
Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de
2005, pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do
Poder Executivo.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo da carreira de Gestor em Ciência e
Tecnologia, constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei nº 15.466, de
2005, passa a ser de duzentos e setenta e cinco.

Art. 18 - Ficam criados dezoito cargos da carreira de Gestor de
Cultura e vinte e um cargos da carreira de Técnico de Cultura, de que
tratam a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, pertencente ao
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Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo.
Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo

de cargos de provimento efetivo das carreiras de Gestor de Cultura e
de Técnico de Cultura, constante nos itens I.1.1 e I.1.2 do Anexo I da
Lei nº 15.467, de 2005, passa a ser, respectivamente, de trezentos e
seis e trezentos e quarenta e dois.

Art. 19 - Fica acrescentado ao Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005, o item V.1.4, na forma constante do Anexo III.

Art. 20 - Aplica-se o disposto no § 1º do art. 50, da Lei nº 9.380, de
18 de dezembro de 1986, ao servidor do Quadro de Pessoal do
IPSEMG que possua habilitação específica para o exercício de
medicina ou de odontologia.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 200 8)
“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 37 da Lei nº 15.465, de 13 de janeiro de
2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição nº 49, de 13 de Junho de 2001, e das Funções Públicas
não Efetivadas do Quadro de Pessoal do IPSEMG

* - A tabela referente ao Anexo III foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 25.9.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 16 da Lei n° , de de de 200 8)

* - A tabela referente ao Anexo II foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 25.9.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO V
(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n° 15 .961, de 30 de

dezembro de 2005)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS

CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE
SOCIAL

V.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - IPSEMG

V.1.4. CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE
SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS
* - A tabela referente ao Anexo V foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 25.9.2008.
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 280/2008*

Belo Horizonte, 22 de setembro 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 Professor Cid Batista, de ensino
fundamental e médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Cadeia Pública de Viçosa.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar homenagem à
memória do Professor Cid Batista, que prestou relevantes serviços à
comunidade do Município de Viçosa, na área educacional, tendo
ocupado vários cargos administrativos, como justificado pela
Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Professor Cid Batista, de ensino
fundamental e médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Cadeia Pública de Viçosa,
situada na Rua José Rigueira Filho, 105, Bairro Bom Jesus, no
Município de Viçosa.

Cid Martins Batista foi um professor renomado que prestou
relevantes serviços à comunidade do Município de Viçosa, na área
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educacional. Foi vice-reitor e professor titular da Universidade Federal
de Viçosa, professor visitante da Universidade Federal de Juiz de
Fora, professor visitante da University of Arizona, USA, e consultor da
University of Utah, USA, entre tantos outros cargos administrativos.

O homenageado nasceu em 1925 e faleceu em 2003.
Cumpre registrar que, no Município de Viçosa, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.773/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Cid Batista, de

ensino fundamental e médio - EJA -, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA -, localizada na Cadeia Pública de Viçosa.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professor Cid Batista, de
ensino fundamental e médio - EJA -, a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA -, localizada na Cadeia Pública de Viçosa.

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.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença, nas galerias,
de alunos do programa Poupança Jovem de Ribeirão das Neves, que
visitam a Assembléia Legislativa dentro do projeto Educação para a
Cidadania.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.774/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Agentes Ambientais
Voluntários do Desenvolvimento Sustentável e Defesa Social –
Neoambiente –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Agentes Ambientais Voluntários do Desenvolvimento Sustentável e
Defesa Social – Neoambiente –, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação dos Agentes Ambientais Voluntários do

Desenvolvimento Sustentável e Defesa Social, com sede no Município
de Uberlândia, foi instituída para defender o desenvolvimento
sustentável e a preservação e restauração do meio ambiente e
empreender atividades de segurança pública, defesa social e defesa
civil.

Com esse propósito, promove a defesa dos direitos humanos e de
bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente
e ao patrimônio cultural; estimula o aperfeiçoamento e o cumprimento
da legislação vigente e desenvolve ações para a preservação do meio
ambiente, a recuperação de áreas degradadas e a proteção da
identidade física, social e cultural de agrupamentos urbanos.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.775/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Motoristas Autônomos

Escolares de Lavras - Amael -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Motoristas Autônomos Escolares de Lavras - Amael -, com sede
nesse Município.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Amael, com sede em Lavras, é uma associação sem

fins lucrativos, fundada em 2005. Tem como finalidade primordial a de
unir, apoiar e defender os interesses da classe de motoristas
escolares, visando seu desenvolvimento cultural e social. Conforme
atestado de autoridade local, a entidade funciona há mais de um ano,
e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remunerada.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.776/2008
Declara de utilidade pública a União dos Clubes Recreativos de

Esportes Amadores - Ucrea -, com sede no Município de Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a União dos Clubes

Recreativos de Esportes Amadores - Ucrea -, com sede no Município
de Itabira.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Ronaldo Magalhães
Justificação: A União dos Clubes Recreativos de Esportes

Amadores, entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de
Itabira, tem realizado importantes trabalhos desde sua fundação, em
1º/8/2005. A entidade assiste, promove e estimula a integração de
suas entidades filiadas; realiza eventos sociais, culturais e esportivos,
palestras e encontros; apóia a representação do Município de Itabira
em competições esportivas e efetua parcerias para alcançar seus
objetivos.

Dessa forma, contamos com a aprovação deste projeto por esta
Casa, a qual representará o reconhecimento da importância do
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trabalho da entidade pelo poder público estadual.
- 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 2.777/2008
Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade da

Comarca de Ipatinga, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho da

Comunidade da Comarca de Ipatinga, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação de defesa dos direitos sociais, sem fins

lucrativos, fundada em 18/6/87, o Conselho da Comunidade da
Comarca de Ipatinga tem como finalidade prestar assistência aos
presos e detentos, de acordo com o disposto no art. 81 da Lei de
Execução Penal, buscando sua ressocialização, formação,
organização e conscientização, através de atividades culturais,
educacionais, recreativas e de lazer. Promove ainda o cumprimento
dos direitos dos presos, mantém contato com suas famílias, a fim de
reaproximá-los delas, e busca para eles oportunidades de trabalho e
de freqüência a cursos profissionalizantes.

O processo objetivando a 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 de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.778/2008
Declara de utilidade pública o Instituto de Ação Comunitária - IAC -,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Ação

Comunitária – IAC -, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Padre João
Justificação: O Instituto de Ação Comunitária - IAC - é uma

associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada em 30/3/2007,
que tem por finalidade a proteção e o amparo à família, à
maternidade, à adolescência e à velhice e busca a integração ao
mercado de trabalho e a geração de ocupação e renda. Promove
ainda o desenvolvimento do esporte e lazer, a defesa, conservação e
preservação do meio ambiente, a cultura, a defesa e a conservação
do patrimônio histórico, a igualdade racial, a integração das pessoas
com deficiência, bem como a segurança alimentar e nutricional.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-
se legalmente amparado, estando nos termos da 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 o 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.779/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Ouro Preto

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Metropolitano de Ouro Preto da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 9/11/15, o Conselho Metropolitano de Ouro Preto da Sociedade de
São Vicente de Paulo tem como finalidade a promoção de atividades
beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de assistência
social na área que compreende os Municípios que compõem os
Conselhos Centrais de Ouro Preto, Mariana, Nossa Senhora Mãe dos
Homens, Itabira, João Monlevade, São Sebastião da Bela Vista de
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Minas, Ponte Nova, Viçosa, Rio Espera, Congonhas, Sagrado
Coração de Jesus e Imaculada Conceição, conforme determinação do
Conselho Nacional do Brasil.

O processo objetivando a 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 Trablho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.780/2008
Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980,

que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 5º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 5º – (...)
Parágrafo único – Os atos normativos dos órgãos integrantes do

Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema - destinados a
empreendimentos de qualquer natureza e que impliquem em
estipulação de exigência ou cumprimento de adequação de atividade
serão publicados com previsão de, no mínimo, 6 (seis) meses de
vacância, devendo ainda o órgão responsável promover, durante esse
período, ampla divulgação das novas normas.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Jayro Lessa - Antônio Júlio.
Justificação: Como nos ensina a Constituição Federal, os princípios

da administração pública são os seguintes: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, o poder público, ao empreender suas atividades por meio de
atos administrativos, deve pautar-se por essas diretrizes, além de
balizar seus procedimentos pelos valores mais caros da ética e da
justiça, de modo a atuar sempre com bom senso em relação aos
administrados.
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Ademais, a ciência do direito, através da hermenêutica, indica que o
legislador, ao conceber a norma, não pode visar surpreender os seus
destinatários, impondo vigência e aplicabilidade imediatas, mormente
em situações que demandariam maior tempo para a própria
adequação social.

Entretanto, inúmeros dispositivos (portarias, decretos, resoluções,
etc.) vêm sendo exarados por órgãos do Executivo sem nenhuma
previsão quanto à “vacatio legis”, não se concedendo sequer prazo ao
administrado para tomar conhecimento de tais atos e se enquadrar
nas exigências de cada caso concreto.

Dessa forma, infelizmente, com a fiscalização sendo feita
atualmente quase de modo simultâneo à publicação dos novos
comandos, todos os fiscalizados acabam punidos, uma vez que
inexiste a possibilidade de se ter ciência do seu teor e, muito menos, a
de tentar cumpri-los satisfatoriamente.

Em conseqüência, a norma se torna inócua, na medida em que seu
objetivo maior, qual seja o do seu efetivo cumprimento pelos
administrados, com vistas ao atingimento do bem comum, não é
alcançado.

Por estas razões, visando a que haja maior justiça nas relações
entre administração e administrados, conto com os nobres pares para
a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.781/2008
Autoriza o Instituto Estadual de Florestas – IEF – a doar ao

Município de Gouveia o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Instituto Estadual de Florestas – IEF – autorizado a

doar ao Município de Gouveia um terreno com 3,0110ha (três vírgula
zero cento e dez hectares), conforme descrição do Anexo desta lei, a
ser desmembrado de imóvel com área de 5,0000ha (cinco hectares),
situado no local denominado Lava-Pés, nesse Município, e registrado
sob o nº 16.357, a fls. 71 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Diamantina.
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Parágrafo único - O terreno a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à implantação de conjunto habitacional para população de
baixa renda.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A área a ser doada possui a seguinte descrição perimétrica:

partindo-se do vértice C7AM0018, de coordenadas N 7.960.858,903m
e E 633.996,489m, situado no limite com área do Município; deste
segue com azimute de 118º00’46” e distância de 199,93m,
confrontando neste trecho com área do Município até o vértice
C7AM0003, de coordenadas N 7.960.765,000m e E 634.173,000m;
deste, segue com azimute de 213º16’22” e distância de 111,71m,
confrontando neste trecho com área projetada para implantação do
projeto do Jardim Vitória II até o vértice C7AM0004, de coordenadas N
7.960.671,601m e E 634.111,712m; deste segue com azimute de
223º46’41” e distância de 54,81m, confrontando neste trecho com
área projetada para implantação do projeto do Jardim Vitória II até o
vértice C7AM0005, de coordenadas N 7.960.632,028m e E
634.073,792m; deste segue com azimute de 320º54’18” e distância de
63,10m, confrontando neste trecho com área ocupada com viveiros de
mudas de eucalipto e outros até o vértice C7AM0019, de coordenadas
N 7.960.681,000m e E 634.034,000m; deste segue com azimute de
304º40’25” e distância de 112,08m, confrontando neste trecho com
área ocupada com viveiros de mudas de eucalipto e outros até o
vértice C7AM0020, de coordenadas N 7.960.744,760m e E
633.941,829m; deste segue com azimute de 263º22’11” e distância de
65,85m, confrontando neste trecho com área ocupada com viveiros de
mudas de eucalipto e outros até o vértice C7AM0016, de coordenadas
N 7.960.737,157m e E 633.876,420m; deste segue com azimute de
44º33’25” e distância de 140,87m, confrontando neste trecho com
área de preservação permanente até o vértice C7AM0017, de
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coordenadas N 7.960.837,533m e E 633.975,256m; deste segue com
azimute de 44º48’57” e distância de 30,13m, confrontando neste
trecho com Bairro Jardim Vitória I até o vértice C7AM0018, de
coordenadas N 7.960.858,903m e E 633.996,489m; ponto inicial da
descrição deste perímetro, totalizando a área de 3,0110ha (três
vírgula zero cento e dez hectares).

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O terreno de 3,0110ha que se pretende doar ao

Município de Gouveia integra um imóvel com área de 5,0ha, situado
na periferia urbana desse Município, doado ao Instituto Estadual de
Florestas – IEF – em 1966 pela administração municipal, mediante
autorização da Lei nº 350, de 1966, tendo por finalidade a instalação
de um posto de reflorestamento.

Tendo em vista que essa autarquia ocupa apenas uma área
aproximada de 1,5ha e que o restante - objeto da proposição - se
encontra sem nenhum proveito, além de localizada nas proximidades
de um conjunto habitacional recém-inaugurado e entre duas áreas
destinadas à implantação de programas habitacionais, a
administração municipal pretende utilizar a parte remanescente para
ampliar o atendimento à população carente com a construção de
moradias e a pertinente infra-estrutura, necessária ao
empreendimento.

Ante essas considerações, contamos com o apoio dos nobres
colegas parlamentares para a aprovação desse projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.782/2008
Declara de utilidade pública a Associação Roseiras, com sede no

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

com sede no Município de Bandeira do Sul.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
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Carlos Mosconi
Justificação: A Associação Roseiras foi fundada e constituída em

30/10/2005, tem foro no Município de Campestre, e sede no Município
de Bandeira do Sul.

Trata-se de uma associação beneficente, sem fins lucrativos, de
caráter assistencial, e cultural, com tempo de duração inderteminado,
com personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa e
financeira, regendo-se por seu estatuto devidamente registrado e
legalizado.

Tem por finalidade promover programas de caráter filantrópico,
social, educacional, cultural, visando ao resgate e à valorização da
família, da criança, do adolescente e do idoso, desenvolvendo seu
trabalho, sem distinção de nacionaldiade, cor, idade, sexo ou religião.

- 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 2.783/2008
Declara de utilidade pública a União dos Artistas Plásticos de Patos

de Minas - Unart -, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União dos Artistas

Plásticos de Patos de Minas - Unart -, com sede no Município de
Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: A União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas -

Unart - é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada, que tem como objetivos criar, organizar, manter,
promover e executar programas e projetos culturais voltados às artes
plásticas. Para tanto, busca centralizar os vários segmentos das artes
plásticas em Patos de Minas, promovendo e divulgando os artistas
locais no Município e em outras cidades. A entidade também realiza
encontros, exposições, cursos, palestras e feiras de arte. Busca,
ainda, integrar as escolas no processo evolutivo das artes em Patos
de Minas e região.
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A Unart está em pleno e regular funcionamento desde 1987, e sua
diretoria é composta por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando a importância das atividades culturais exercidas pela
Unart, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados para 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.908/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos - Regional Minas Gerais pelo recebimento do Colar do
Mérito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 2.909/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Grupo Jorlan pela expansão
de suas atividades em Minas Gerais. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.910/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à revista “Espaço Livre" por seu
primeiro aniversário de fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.911/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Oliveira pelo
transcurso do 147º aniversário de emancipação desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.912/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso à Polícia Federal, em
especial aos policiais lotados na Delegacia de Repressão a
Entorpecentes da Superintendência Regional do Departamento de
Polícia Federal em Minas Gerais, pela atuação na operação que
resultou na apreensão de drogas no entroncamento do Anel
Rodoviário com a BR-040, próximo ao Conjunto Califórnia, nesta
Capital.

Nº 2.913/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de
providências com relação à denúncia formulada pela Sra. Maria das
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Graças Dantas contra a Juíza de Direito da Comarca de Taiobeiras,
na reunião dessa Comissão em 10/9/2008.

- É também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados
Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho e de Saúde.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Inácio Franco.
O Deputado Inácio Franco* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, alunos de Ribeirão
das Neves, boa-tarde. Ocupo esta tribuna para homenagear o
Município de Pará de Minas, que, no dia 20 de setembro, completou
149 anos de emancipação político-administrativa. Apresento
saudações oficiais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais aos habitantes desse Município da região Centro-Oeste, um
povo digno, que tenho a honra de representar nesta Casa e que me
elegeu Prefeito por duas vezes consecutivas.

O surgimento do Município remonta ao final do século XVII, quando
as expedições bandeirantes em busca do ouro e das pedras das
minas de Pitangui atraíram grande fluxo de pessoas para o local
compreendido entre os Rios Paraopeba, Pará e São João. Na intensa
movimentação das Bandeiras, muitos migrantes acabaram lá se
fixando. Entre os que se deixaram ficar estava o português Manoel
Batista. O mercador, segundo a tradição, foi alcunhado de “Pato Fofo”,
em virtude de seu peso excessivo e de sua baixa estatura. Seu
apelido acabou dando origem à denominação do local como Arraial do
Patafufo, o embrião dessa progressista cidade.

Atualmente, com cerca de 85 mil habitantes e distante da Capital
89km, Pará de Minas é sinônimo de qualidade de vida e
desenvolvimento. Tendo na avicultura, na suinocultura, nas indústrias
têxtil e siderúrgica suas principais forças econômicas, o Município é
pólo da região Centro-Oeste de Minas.

Desde seus primórdios, a história do Município evoca o trabalho:
primeiro, dos antigos moradores, que vislumbraram as grandes
potencialidades do lugar. Na atualidade, de todos os seus habitantes,
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que constroem o desenvolvimento da cidade a cada dia.
O símbolo oficial da terra, a nossa bandeira, celebrizou essa

vocação do povo pará-minense e sob o lema “Na fé e no trabalho”
vem, ao longo de nossa história, inspirando-nos a ser perseverantes
nos valores do labor. Como bem canta seu hino, “Pará de Minas é
uma terra nimbada de glórias do passado. Seus filhos cantam vitória.
Trabalham e lutam com ardor varonil”.

Na condição de Deputado majoritário do Município, compartilho com
a população o momento especial pela comemoração de mais um
aniversário da cidade. Um momento que nos deixa orgulhosos e
esperançosos por um futuro a cada dia melhor. Administrada pelo
Prefeito Zezé Porfírio, Pará de Minas vive um momento de franco
desenvolvimento, um crescimento planejado que apresenta sincronia
entre os avanços econômicos e as conquistas sociais alcançadas pela
população.

Recentemente, o Município foi coroado com o Prêmio Ennio Leão,
concedido pelo governo do Estado em razão do 1º lugar na redução
das mortalidades infantil e materna.

Há algumas semanas, o jornal “O Estado de Minas” divulgou
pesquisa que classificou Pará de Minas como a 8ª cidade do Estado
que mais gera empregos com carteira assinada.

A população assiste à realização de grandes obras necessárias à
consolidação do desenvolvimento alcançado pelo Município nos
últimos anos, como a construção da unidade do Corpo de Bombeiros,
aterro sanitário, escolas, centros de saúde e investimentos gerais nas
infra-estruturas urbana e rural.

Esse contexto comprova: Pará de Minas está no caminho certo, o
caminho do desenvolvimento sustentável e da justiça social. Temos
orgulho de participar desse momento de expansão ordenada do
Município. Cabe ressaltar que, em pouco mais de um ano em
atividade parlamentar, viabilizamos investimentos da ordem de mais
de R$2.000.000,00 no Município, concretizados pela construção de
quadras esportivas, pavimentações urbana e rural, doação de veículos
para a área da saúde e reformas de escolas, além de ações em prol
da cultura, do esporte, do lazer e de projetos sociais.

Nesta data é também oportuno manifestarmos nossa disposição de
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continuar trabalhando com empenho em favor de Pará de Minas,
garantindo melhoras progressivas na qualidade de vida de seus
habitantes. Neste momento em que a comunidade revive o orgulho
por suas tradições, riquezas e glórias, estamos a seu lado,
comemorando cada vitória.

Uma importante conquista que coroa os 149 anos da cidade é a
assinatura do contrato para a duplicação da BR-262, uma obra pela
qual sempre trabalhamos. Orçado em R$375.000.000,00, o
investimento vai possibilitar a execução dos serviços de adequação de
capacidade, duplicação, melhoramentos e restauração da rodovia no
trecho que vai de Betim a Nova Serrana. De fundamental importância
para o desenvolvimento econômico do Estado, a BR-262 é um
corredor estruturante de transportes do País, através do qual circula
grande parte das riquezas nacionais. Pará de Minas tem posição
privilegiada em relação a essa grande rodovia e aguarda com
expectativa o início das obras. A duplicação abrirá as portas do
Município para a instalação de empresas e a geração de renda,
impulsionando nossa economia. Essa é mais uma vitória que divido
com os pará-minenses, um povo que tenho a honra de representar
aqui na Assembléia Legislativa e com o qual teremos muito mais a
festejar.

Parabéns, Pará de Minas, pelos 149 anos de abençoada história!
Parabéns, pará-minenses, pela construção de uma cidade cada dia
melhor de se viver! Viver e ser feliz. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas

Deputados e Deputadas, público que nos acompanha das galerias e
pela TV Assembléia. Meu objetivo principal, ao fazer uso desta tribuna
para este pronunciamento, se posso chamá-lo assim, é chamar a
atenção dos telespectadores, sobretudo dos que nos acompanham do
interior do Estado, para a medida provisória do governo federal,
transformada em lei esta semana com a publicação, sobre um assunto
que discutimos por várias vezes nos Plenarinhos e algumas vezes
aqui, neste Plenário: a renegociação da dívida rural, das dívidas da
agricultura familiar, a reforma agrária e o crédito fundiário. A pessoa
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do campo endividada não tem como obter mais crédito, mais recursos.
Então, além da dívida e dos juros, ela fica incapaz de fazer novos
investimentos e obter renda tanto para sua sobrevivência e
manutenção como para quitar o que deve. Essa iniciativa do governo
federal vem em hora certa, mas o prazo é de fundamental
importância. A maioria que busca a renegociação da dívida tem que
procurar o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste até dia 30 de
setembro, senão depois dependerá de uma nova lei ou de medida
provisória, o que pode demorar até décadas. O governo federal fez a
sua parte, e estamos fazendo a nossa, divulgando, mas cada
agricultor ou agricultora endividada tem que procurar a agência em
que fez o empréstimo, seja do Pronaf, seja da reforma agrária, seja do
crédito fundiário. O Deputado Antônio Carlos Arantes, que também
está no Plenário, foi um grande batalhador, cobrando isso. Várias
vezes este Plenário ficou superlotado de agricultores de todo o
Estado. Deputado Antônio Carlos Arantes, o prazo do agricultor é até
30 de setembro. Então, um apelo aos sindicatos de trabalhadores e
trabalhadoras, de produtores e às cooperativas, para criarmos uma
força-tarefa nesta semana que nos resta para levar os agricultores a
procurarem os bancos. Há várias situações, permitam-me recorrer ao
papel: dívida ativa da União, contemplada no art. 8º da Medida
Provisória nº 432, trata de operações mais antigas do Pronaf A, A/C, B
ou Procera, inadimplentes, isto é, vencidas e não pagas, incluídas em
dívida ativa da União até novembro de 2008. Qual a possibilidade de
renegociação? Liquidação em 2008, com descontos que variam de
40% a 75%. Prorrogação por mais cinco anos, com descontos para
pagamento das parcelas que variam de 35% a 70%, conforme porte
da dívida. Na região da Adene há mais 10% de desconto. Deputados
Carlos Pimenta e Paulo Guedes, na região da Adene os que estão
endividados, seja do Pronaf A, A/C, B ou Procera, terão ainda 10% a
mais, ou seja, pode chegar de 50% a 85%.

Programa Especial de Crédito para Reforma Agrária - Procera -,
contemplado no art. 23 da Medida Provisória nº 432: há possibilidade
de renegociação de todas as operações.

Adimplentes ou que renegociaram e ficaram adimplentes: concessão
de descontos de 90% para liquidação ainda em 2008, de 85% em
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2009 e de 80% em 2010. Só que têm de procurar o banco até o dia 30
deste mês. Inadimplentes: paga 1% da dívida, com encargos de
normalidade, e redistribuição do restante da dívida entre as
prestações a vencer.

Outro grupo também com possibilidade da renegociação é do Pronaf
- Individualização, contemplado na Medida Provisória nº 432, art. 21 -
Operações individuais com avalistas, grupais ou coletivas dos Grupos
A, AC ou B, contratadas até 30/6/2006. Possibilidade de renegociação
- Permissão para individualização das operações, inclusive retirada do
aval de operações individuais. Uma vez individualizadas, as
operações poderão ser renegociadas pelas condições mais
vantajosas da Medida Provisória nº 432. O que quer dizer essa
individualização das dívidas? A dívida foi feita com um grupo, às
vezes, de 30, 50; até então, se um ficar inadimplente, compromete
todo o grupo. A medida provisória possibilita a individualização.
Aquele que não levar a sério essa renegociação ficará prejudicado
sozinho, ou seja, não comprometerá o grupo no todo. Portanto essa é
uma grande conquista. Não somente essa abertura para a
renegociação, mas também essa individualização é uma outra forma
que favorece muito.

Pronaf - Custeio Grupos A ou AC. Estão também incluídos nos arts.
18 e 22 da Medida Provisória nº 432. Operações contratadas antes do
dia 1º/7/2006 - aliás, as com taxas de juros variáveis -; e operações
não amparadas pelo Proagro e Proagro Mais, da safra 2007-2008. A
concessão de desconto para esse grupo é de 40% em substituição ao
bônus de adimplência, caso de liquidação em 2008. Se buscar essa
negociação e liquidar ainda em 2008, o perdão da dívida é de 40%
para esse Grupo A ou AC. Porém o prazo de inscrição para aderirem
à renegociação também é até o dia 30 deste mês.

Havia dito Pronaf - Custeio do Grupo A. Agora é Pronaf -
Investimento Grupo A - Operações inadimplentes em 30/4/2008, que
continuam ou não inadimplentes, contratadas com taxas de juros fixas
ou variáveis. Se contratadas antes do dia 1º/1/2004, será concedido
desconto de 60% - operações com juros fixos - ou 65% - operações
com juros variáveis -, em caso de liquidação em 2008. É importante
verificar, porque, às vezes, são contratos desde 2004.



727

Pronaf, Grupo B, se contratadas antes de 1º/1/2006, concessão de
desconto adicional de mais 10% para liquidação em 2008. Pronaf,
Grupos C, D e E, custeio de safras, concessão de descontos para
liquidação em 2008 que variam de 15% a 35%. Geralmente esses
grupos são os que financiam valores mais altos, significativos. O que
está variando para o grupo é o desconto concedido, a data permanece
a mesma para procurarem a agência bancária, dia 30 deste mês.
Dívidas contraídas em 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 todas
também estão incluídas na Medida Provisória nº 432. Investimento é
também a mesma coisa, seja dos Grupos C, D ou E. Estão todos
incluídos nessa possibilidade, variando também o desconto de até
30%, desde que seja quitado em 2008.

Esta é uma tabela grande, pois está incluído também o Programa de
Aquisição de Alimentos - PAA -, operações da modalidade compra
antecipada efetuadas entre 2003 e 2004. Os descontos podem chegar
a até 50% para liquidação até 2010. Crédito fundiário - os
remanescentes do Banco da Terra têm mais tempo. O grande
problema é que são milhares de agricultores nessa situação. Então,
esta é a hora. Até o dia 30 devem procurar o banco para inscrever-se
e, assim, iniciar o processo de renegociação da dívida.

Sr. Presidente, esta é uma matéria muito complexa. Estivemos aqui
inúmeras vezes, os agricultores também vieram. A minha
preocupação é que a data da medida provisória foi muito curta,
vencerá no dia 30, e a informação que temos é que a procura está
sendo pouca. Às vezes o perdão da dívida chega a 75%, e chance
como essa será difícil, pois não é simplesmente uma decisão do
Executivo, envolve também o Banco Central e vários órgãos do
governo, como os Ministérios da Fazenda, da Agricultura e do
Desenvolvimento Agrário. Essa não é uma decisão de apenas um
Ministério. Para se chegar a essa possibilidade, exigiu-se muito
esforço, aliás desta Casa também. Às vezes não se está valorizando o
momento. Então, deixo o nosso apelo aos sindicatos, às cooperativas,
que possibilitem aos agricultores a renegociação da dívida; sobretudo
aos gerentes dos Bancos do Brasil e do Nordeste, que sejam
facilitadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Sras. Deputadas, público e telespectadores da TV Assembléia, venho
dar seqüência a um assunto que apresentei nesta tribuna na semana
passada, o qual não pude abordar completamente. Falava da
importância de uma conquista que estamos prestes a efetivar para a
agropecuária mineira e para todos os que atuam no meio rural, de
modo especial para o produtor de gado de corte, que vinha sendo
vítima de uma injustiça que ocorria em mais de 230 Municípios
mineiros, especialmente no Centro-Oeste, no Campo das Vertentes,
no Sudoeste mineiro. Boa parte de Minas Gerais vinha sendo
discriminada injustamente por causa de um critério que estabelecia
que essa região composta por mais de 230 Municípios, chamando-a
de zona-tampão ou zona que não estava livre de aftosa. Ora, se isso
fosse verdade, tal atitude seria justificável, porque saúde pública e
saúde animal são assuntos extremamente sérios.

Eu, como médico veterinário e produtor rural, entendo que esse
assunto deve ser tratado com todo rigor. Porém, essa região a que me
refiro, com duzentos e trinta e poucos Municípios, não tem nem
sequer um caso de suspeita de aftosa. Essa região tem tratamento de
vacinação e condições sanitárias idênticos aos das outras regiões de
Minas Gerais e estava sendo discriminada.

O que isso representava na vida do produtor rural, daquele que cria
o animal para que a carne seja exportada ou servida no dia-a-dia dos
brasileiros? A realidade é que o animal criado nessas fazendas ficava
depreciado. Na hora de vender, a arroba do boi criado em Divinópolis,
Formiga, Abaeté, Oliveira, na região de São João del-Rei, na de
Passos, enfim, numa região muito ampla de Minas Gerais, chegava a
valer 10%, 12% e até 15% menos do que a do boi vendido no
Triângulo Mineiro ou no Norte de Minas. Isso ocorria sob que
alegação? A alegação de que esse animal não servia para ser
exportado. Trata-se de um animal idêntico, da mesma raça. Por
exemplo, o boi nelore com 18 arrobas, que teve um custo de produção
semelhante ao animal criado no Triângulo Mineiro ou no Norte de
Minas, na hora de ser vendido, custa 10% menos. Exatamente o valor
que daria condição ao produtor de cobrir os custos e ter alguma
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possibilidade de crescimento.
Há muitos anos luto para que essa barreira protecionista, ou pior,

que promovia essa injustiça, fosse removida. Desde o início tivemos -
neste pronunciamento quero fazer justiça - o apoio do Presidente do
IMA, Dr. Altino, grande companheiro, meu colega médico veterinário.
Desde o primeiro momento ele foi solidário conosco. Há três anos
participou aqui de uma audiência pública. No ano passado,
novamente veio aqui para participar de audiência pública convocada
por mim. Enviamos ofício ao Ministro da Agricultura, tanto no primeiro
governo do Presidente Lula quanto no segundo, e a resposta foi que a
Comunidade Econômica Européia, aqueles que vinham ao Brasil
vistoriar nosso rebanho, nem sequer aceitavam discutir o assunto,
numa clara demonstração de barreira sanitária. Ou seja, queriam
manter uma dificuldade para o Brasil em matéria de exportação,
mesmo ficando claro que tal atitude era injusta, mas não desistimos
da luta.

Aí tivemos a felicidade de ver assumir como Secretário de
Agricultura, em Minas, o nosso companheiro ruralista, também
produtor rural, ex-Presidente do sindicato, de quem fui companheiro
na diretoria da Faemg - fui Presidente do Sindicato Rural também -,
Gilman, que compreendeu a importância disso. Ao lado do Altino e
com o apoio de outros colegas Deputados, essa luta foi ganhando
corpo. Na última visita da Missão Européia, com a interveniência do
governo de Minas, com a ação do Secretário Gilman, com o nosso
apelo permanente - algumas vezes, até em tom mais exaltado; às
vezes com algumas correspondências mais duras que fiz, inclusive
para os representantes da Comunidade Econômica Européia -,
felizmente comprovaram o óbvio. Vieram verificar e observaram que
não há nenhuma diferença nas condições sanitárias desses
Municípios, portanto das fazendas e dos animais que estão nesses
Municípios, em relação àqueles que estão em outras partes de Minas
Gerais ou em outros Estados. Desta forma já foi comunicado
oficialmente para o governo brasileiro, para o governo de Minas -
apenas se aguarda uma publicação para o próximo dia 1º de outubro,
para que se formalize, para que essa famigerada zona tampão ou
essa discriminação com o criador do gado de corte aqui, em Minas
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Gerais, deixe de existir. Aí, poderemos competir em igualdade de
condições, e aquele produtor de Divinópolis, Abaeté, Formiga, Bom
Despacho - não vou elencar os duzentos e tantos Municípios - terá um
preço justo. Sei o que o produtor vem passando com isso. Hoje a
arroba de boi deve estar na casa dos R$85,00, R$83,00. Agora, já
com o anúncio, começa a diminuir a dificuldade. Mas, sem esse
anúncio, seria o equivalente a dizer que um produtor, nessas mesmas
cidades, não obteria muito mais do que R$70,00, R$72,00 por uma
arroba de boi. Isso significa que, em um animal de 18 arrobas, o
prejuízo poderia chegar a R$200,00; significa que, na venda de um
caminhão de bois, o que normalmente são 20 animais, seriam
R$4.000,00. Então a atividade ficava inviável. Isso faz falta na vida de
trabalhadores rurais também, que passam a ser mal remunerados ou
não ter condição digna de vida, pois é uma cadeia produtiva, se você
promove um achatamento no preço final de venda. E o duro é pensar
que, se isso pelo menos fizesse com que a carne do açougue em Belo
Horizonte, que está no centro desses duzentos e tantos Municípios,
fosse mais barata do que no açougue de Uberaba, do Rio de Janeiro
ou de São Paulo, poderíamos até dizer: “Olhe, o consumidor pelo
menos está tendo benefício”; mas não. Essa atitude injusta, por
muitos anos veio prejudicando o produtor rural sem que o consumidor
se beneficiasse dela.

Então, quero registrar que vale a pena lutar por algo em que
acreditamos. Às vezes é penoso, porque se demora a chegar a um
resultado. Recebi o telefonema em primeiríssima mão, e ele fez
questão de me dizer: “Domingos, estou ligando para você porque você
nunca deixou de acreditar e nunca parou de brigar contra isso”. E é
justamente assim que conseguimos sensibilizar aqueles que não
querem enxergar o óbvio. O Secretário Gilman me ligou,
pessoalmente; o Dr. Altino, Presidente do IMA, ligou-me. Quero aqui
dizer que fiz o meu papel, como parlamentar, de cobrar, mas, se não
tivéssemos um Secretário de Agricultura firme, corajoso e que briga
pelos interesses de Minas, do povo mineiro e do produtor, e,
obviamente, um profissional tão sério no IMA, com todos os seus
colegas veterinários, isso não ocorreria. Aliás, isso só foi possível
porque o IMA também faz um trabalho respeitado em todo o Estado.
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Trata-se de um instituto sério, que não faz vista grossa. Fiscaliza, e
tem de fiscalizar mesmo, para que todo o Estado de Minas Gerais seja
livre de aftosa.

Então o Instituto Mineiro de Agropecuária, órgão do governo do
Estado que fiscaliza a vacinação, e os meus colegas veterinários e os
técnicos agrícolas que ali estão têm um papel essencial nisso. Nada
adiantaria minha luta para que, em Minas Gerais, fosse extinta a
aberração dessa zona tampão, se estivessem ocorrendo casos de
aftosa aqui e ali. Se assim fosse, eu não teria a coragem de pedir que
nosso Estado fosse considerado livre para a exportação. E não pediria
por me preocupar não somente com o animal, mas especialmente
com o ser humano, pois essa febre está entre as zoonoses, ou seja,
entre as doenças que podem ser transmitidas para seres humanos.

Em Minas Gerais, o IMA tem um trabalho sério, e não temos casos
de aftosa. Então, se não os temos, a discriminação não seria justa.

O Deputado Eros Biondini, meu colega veterinário, assim que
chegou a esta Casa, foi um parceiro fundamental na tentativa e na luta
para corrigir essa grave injustiça.

Sr. Presidente, feitas essas observações que afetam, de forma muito
direta, a atividade do pecuarista de gado de corte, gostaria de me
referir a um outro tipo de produtor rural. Já atuei muito nessa área
como produtor, como veterinário, mas hoje dedico todo o meu tempo à
minha atividade como representante público. Por muito tempo,
também tive um pequeno rebanho de gado leiteiro. De certa forma,
parei de ser um sofredor da pecuária do leite, mas nunca deixei de
acompanhar a luta desse produtor.

A situação do produtor de leite é a do indivíduo que, quando a
situação fica ruim, não tem como mudar de ramo. Um boi de corte é
abatido quando chega no ponto, mas, se a situação estiver muito ruim,
o produtor pode optar por parar, durante algum tempo, de investir na
atividade. Mas, para a formação de um rebanho leiteiro, a demora é
de décadas. É todo um processo de melhoramento genético. Depois
que entra na fase de produção do animal, ainda há todo um processo
de fazer crescer essa fase produtiva. A estrutura para operar um
rebanho leiteiro é complexa - currais, ordenhadeiras, sistema de
resfriamento de leite, volume de pessoal, gasto com alimentação
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desses animais. As pessoas que vivem nas cidades não fazem idéia
do que é produzir o litro de leite que se pega com tanta facilidade na
padaria ou no supermercado; não fazem idéia do que é alimentar um
animal com todo o cuidado em relação à questão sanitária.

Além de tudo isso, esse produtor de leite é vítima de uma
exploração de grandes grupos, muitas vezes multinacionais, que
fazem acordos criminosos para abaixar o preço do leite. Isso está
ocorrendo, e quero fazer esta denúncia. O que estão fazendo é uma
covardia, porque ainda estamos no período de entressafra. Só agora
estamos entrando no período das chuvas. Todos os que produzem
leite, mesmo os que têm uma propriedade mais extensa, estão
colocando o leite produzido na boca da vaca. É preciso dar uma
alimentação especial para manter o animal produzindo o leite. Essa
alimentação está caríssima, todos os insumos estão caríssimos, pois
o preço subiu, e muito. Diante dessa situação, as empresas se uniram
e abaixaram o preço do leite. Em muitos lugares, o leite que chegou a
ser comprado do produtor a R$0,90 já está sendo comprado a menos
de R$0,60 o litro. Imagine se você chegar no seu emprego e, de um
dia para o outro, alguém disser que o seu salário, a partir de agora,
será reduzido em 50%, não importando quanto você gasta em casa,
quanto tem de despesa. O produtor de leite está vivendo isso. Melhora
um pouco, sobe o custo da produção. Depois as empresas se reúnem
e decidem que já não vão pagar R$0,90, mas apenas R$0,60. Alguém
pode pensar que o produtor deveria parar de entregar o leite, mas não
tem como fazer isso, pois o produto é perecível, ele tem de ser
retirado e entregado imediatamente. Além disso o produtor não tem
como mudar de atividade de uma hora para a outra.

Então é preciso que haja, por parte dos governos, uma política de
defesa do produtor de leite. E como fazer isso? É necessário fiscalizar
esses grandes grupos que usam de mecanismos os mais escusos, os
mais mesquinhos, para abaixar o preço.

O que é um mecanismo? Por que estão abaixando o preço? Estão,
na verdade, importando leite, quando o Brasil é capaz de exportar.
Importam leite em pó, reidratam-no e o põem na caixinha. No entanto,
o consumidor não consegue perceber que se trata de leite reidratado.
O Brasil precisa criar mecanismos para proteger o nosso produtor. Se
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temos produção suficiente, não permitam essa importação criminosa,
que acaba com o nosso produtor. Além disso, é preciso ter o cuidado
de controlar o custo do insumo. O adubo, por exemplo, teve uma alta
muito elevada e, conseqüentemente, houve elevação do preço da
soja, do milho e assim por diante.

Então, Sr. Presidente, fica aqui o nosso alerta em defesa dos
produtores de leite e dos produtores rurais de modo geral, que não
têm sido beneficiados com uma política agrícola que os proteja.
Infelizmente, não há como o sindicato do produtor defendê-los. É
preciso que seja o governo, sim, o Ministro da Agricultura, bem como
o do Fazenda, a fazê-lo, pois são macropolíticas que envolvem
mecanismos de controle nessa importação de um produto que temos
no Brasil, mas que é importado para achatar o preço de quem está
produzindo aqui. Sabemos que é isso que está sendo feito. O governo
tem mecanismo para impedir essa prática, mas, obviamente, é o
governo federal que tem de fazê-lo. Muito 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 que nos acompanha neste momento. Quero
abordar um tema que me é muito caro e tem um sentido especial para
mim. Refiro-me aos 200 anos do Banco do Brasil. Sou funcionário
dessa instituição há 30 anos. Além de ter sido a empresa que nos
acolheu desde o primeiro momento, ainda como “office boy”, no
mercado de trabalho, foi lá que aprendi as primeiras lições de
cidadania. Trata-se de um banco estatal que tem a sua história de 200
anos confundida com a história do desenvolvimento econômico e
social do Brasil. Durante muitos e muitos anos, os funcionários do
Banco do Brasil, nas localidades em que se situavam as agências,
eram lideranças importantes na comunidade. Sempre se destacavam
e desempenhavam muitas outras ações de natureza profissional,
social, comunitária, além das atividades exclusivas da profissão de
bancário. Apesar de, ao longo dos anos, os bancários, não só os do
Banco do Brasil, mas os demais de maneira geral, terem perdido
“status”, a instituição continua sendo uma referência importante,
principalmente nas pequenas comunidades do interior do Brasil. Falar
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do Banco do Brasil, como já dissemos, é falar do Brasil, do
desenvolvimento da Nação, do esforço de regulação, de controle, de
promoção e de apoio às atividades produtivas, bem como de
atividades que a instituição realizou ao longo de toda a sua história em
nosso país. A história do Banco do Brasil, de fato, começa em 1808,
com a chegada da Família Real. Uma vez decidida a permanência da
Família Real no Brasil, uma das primeiras medidas foi exatamente
constituir uma instituição que atuasse regulamentando e operando o
sistema financeiro nascente em nosso país. O Banco do Brasil se
torna, então, a quarta instituição emissora de moeda no mundo,
depois de países como a Suécia, a Inglaterra e a França. Esse
pioneirismo e essa capacidade demonstrada pelo Banco do Brasil
vêm-se mantendo ao longo do tempo. O Banco do Brasil sofreu, na
sua trajetória, muitos reveses. Esteve, no século XVIII, ameaçado de
fechamento e de extinção, tendo sido recuperado por ação incisiva e
meritória do Barão de Mauá. Foram recuperados, gradativamente, sua
importância e seu papel como um banco de fomento, um banco de
desenvolvimento.

Lembro-me muito bem, nos idos de 1978, quando ingressei no
Banco do Brasil como funcionário, ou melhor, menor aprendiz,
terminologia da nossa função àquela época, do papel extremamente
interessante do Banco do Brasil. Nas pequenas cidades do interior do
País o Banco apoiava profundamente, intensamente a pequena
produção e a agricultura familiar. Várias operações eram realizadas na
agência de Paracatu nessa época. Havia o financiamento de um
hectare de lavoura de arroz ou de feijão ou de uma ou duas matrizes
para os pequenos produtores. Muitas e muitas foram as vezes em
que, passado algum tempo, os pequenos agricultores, os pequenos
produtores, com toda a simplicidade do sertanejo, chegaram à
agência trazendo um presentinho para o funcionário do Banco, como
uma galinha amarrada pelo pé, uma dúzia de ovos ou um queijo.
Agradecíamos muito os presentes, que não podíamos receber. Essa
era uma evidência, uma demonstração da parceria entre o Banco do
Brasil e as pequenas comunidades do interior de nosso país. O Banco
do Brasil, após todos os problemas, depois de passar pelas crises
econômicas e financeiras que se abateram sobre o País nas últimas
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décadas, deixou de ser o banco próximo, o parceiro, o amigo do
pequeno produtor, para ser um banco que se caracteriza por uma
relação de estranheza e de distanciamento. E esse distanciamento foi-
se estabelecendo até chegar ao ponto de os pequenos produtores
terem medo. Há até a expressão por eles usada: “Tenho até medo de
passar na porta da agência do Banco do Brasil”. Diziam isso referindo-
se, na verdade, a todo sistema financeiro, porque o Banco do Brasil
foi, durante muito tempo, em muitas comunidades, a única instituição
financeira presente. Portanto, hoje, quando assistimos a ações do
governo federal, do governo Lula, as quais ampliam sistematicamente,
safra após safra, a disponibilidade de créditos, seja para a pequena
produção, para a agricultura familiar, seja para o agronegócio, para a
microfinança, para o microcrédito ou para outras modalidades de
financiamento, a fim de atender aos empreendedores urbanos,
percebemos a recuperação desse espaço de promoção de fomento
para o desenvolvimento, que se constitui o Banco do Brasil. O Banco
do Brasil construiu uma marca extremamente sólida e respeitada
nesses 200 anos. Ele é um entre as poucas grandes empresas
mundiais que tem a marca de 200 anos de existência. Esse Banco,
que possui um diferencial em nosso país, já foi alvo de pretensões
administrativas e políticas na linha das privatizações, quando daquela
sanha de privatizar do governo Fernando Henrique. Houve uma
resistência legítima de seus servidores, bem como de muitos setores
da sociedade brasileira, que sabiam - e ainda sabem - da necessidade
e da importância de possuirmos, no Brasil, país de dimensões
continentais, instituições como o Banco do Brasil, que marca presença
em todo o território nacional. Precisamos de instituições com
capacidade de pôr em prática orientações, determinações
governamentais, como também aplicar e desenvolver políticas
públicas, fazendo com que essas ações cheguem a todo o território
nacional.

Hoje assistimos à retomada do desenvolvimento do País. Refiro-me
a um desenvolvimento sustentável, equilibrado, fruto da gestão do
governo Lula. Sabemos que uma parcela significativa dos resultados
desse crescimento se deve à expansão do crédito e, portanto, à
atuação do Banco do Brasil. Basta lembrar o Programa Nacional de
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Apoio à Agricultura Familiar - Pronaf -, cujo principal operador é o
Banco do Brasil. É fundamental que instituições estatais, públicas, a
exemplo do Banco do Brasil, continuem existindo e desempenhando
um papel fundamental na promoção do desenvolvimento do País.
Esse diferencial destaca o Banco do Brasil como a maior instituição
financeira da América Latina. É preciso preservar sua natureza
estatal, pública. Desse modo, se o País, em algum momento,
necessitar de intervenções no mercado financeiro para regular,
controlar ou aplicar uma orientação de natureza administrativa e
econômica, disporá de uma empresa sólida, confiável e presente em
todo o território nacional. Portanto, nos 200 anos do Banco do Brasil,
defendemos sua continuidade como uma instituição pública, estatal.

Quero citar, ainda, uma recente medida do Banco do Brasil: a
criação da Diretoria de Menor Renda. O objetivo é agregar alguns
produtos, ações e estratégias negociais da instituição para ampliar a
atuação e alcançar o público de baixa renda. Faço referência às
microfinanças, às pequenas operações de crédito para iniciativas
empreendedoras de pequeno porte. Lembramos, aqui, o grande
Yunus, na Índia, que popularizou ações dessa natureza. A
microfinança está na pauta mundial. Discutir a democratização do
crédito, o apoio, a dignidade, a cidadania, a emancipação dos
pequenos empreendedores é, portanto, falar de microfinanças, tema
importante no mundo inteiro. No Brasil, a situação não é diferente.
Hoje o mercado de microcrédito, em todo o mundo, é de
US$17.000.000.000,00. Esse valor está muito abaixo da demanda
calculada, que é de US$300.000.000.000,00. No Brasil são
destinados, no Orçamento, R$2.200.000.000,00 para o microcrédito,
mas apenas R$1.000.000.000,00 tem sido utilizado. Desse valor,
R$600.000.000,00 são aplicados pelo Banco do Brasil. Como se vê, a
Diretoria de Menor Renda é muito importante para o Banco do Brasil,
bem como para o nosso país.

É importante dizer que a estratégia de desenvolvimento regional
sustentável que foi incorporada, aglutinada nessa Diretoria de Menor
Renda, é uma estratégia muito importante que alinha o Banco do
Brasil com essa visão da sustentabilidade, do apoio ao
desenvolvimento comunitário e local, que promove o adensamento de
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cadeias produtivas, a organização dos arranjos produtivos locais e
impulsiona a economia local através da capacitação dos seus
gestores e dos seus agentes do desenvolvimento, da capacidade
administrativa de planejamento. E promove, acima de tudo, a
orquestração dos agentes locais, sejam eles públicos, sejam da
iniciativa privada ou sejam das organizações sociais e comunitárias do
nosso país.

O programa Desenvolvimento Regional Sustentável - DRS -, do
Banco do Brasil, é uma iniciativa que precisa ser não só conhecida,
mas também divulgada e ampliada porque vai na linha do verdadeiro
desenvolvimento nacional, o apoio ao desenvolvimento social e o
apoio ao desenvolvimento das pequenas localidades, das pequenas
comunidades do nosso Brasil.

Finalizando, Sr. Presidente, quero parabenizar o Deputado Dalmo
Ribeiro pelo requerimento de realização da reunião especial, que
ocorrerá neste Plenário no dia 9 de outubro, em homenagem aos 200
anos do Banco do Brasil. Eu, como funcionário do Banco do Brasil,
fico honrado com a iniciativa do Deputado. Esperamos que o Banco
do Brasil continue a ser esse banco que é motivo de orgulho para o
povo brasileiro. Esperamos que ele continue a ser um banco público,
estatal, que, além de servir o povo brasileiro, consiga também prestar
bons serviços, de qualidade e ganhar, cada vez mais, capilaridade, ter
presença em todo o território nacional e continuar sendo instrumento
de promoção do desenvolvimento nacional. Muito obrigado.

* - 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
nas galerias, que nos alegram e nos orgulham com a presença,
amigos que nos vêem pela querida TV Assembléia, que a cada dia se
espalha pelos rincões mineiros, atingido os mais longínquos sertões
do Norte de Minas e pegando também o Sul, o Triângulo, o Centro-
Oeste e o Vale do Jequitinhonha. Está de parabéns essa TV, que
amplia a voz dos representantes do povo mineiro e acaba sendo essa
extensão para que todos possam acompanhar o que estão fazendo
aqueles que eles colocaram nesta Casa.
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Sr. Presidente, antes de abordar o tema que me traz a esta tribuna,
gostaria de comentar um outro assunto que nos últimos dias nos
preocupou e a toda a população da Grande Belo Horizonte de
maneira especial e de muitas cidades de Minas Gerais. Estou falando
das chuvas, dos vendavais, das tempestades que caíram sobre as
nossas cidades.

No último dia 17, eu estava em Betim, quando ocorreu aquela
terrível chuva de granizo que destelhou, só na Grande BH, mais de
700 casas, trazendo a centenas de famílias uma condição de
calamidade. Percebemos que realmente muitos Municípios haviam
sido afetados. Quero solidarizar-me com as famílias atingidas. Várias
associações e entidades voluntariamente estão socorrendo as cidades
mais afetadas. O Governador Aécio Neves já disponibilizou recursos
para socorrer as cidades mais afetadas. Essas entidades e
associações já têm recolhido alimentos, donativos, roupas, agasalhos,
juntamente com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros e com a
Polícia Militar.

Nada mais justo que estendermos as mãos neste momento para
pedir e para ajudar as regiões do Jaraguá, do Aeroporto, de Venda
Nova, afetadas pela chuva de granizo que pegou as cidades de
surpresa, danificou milhares de carros e prejudicou a vida das
pessoas. Como parlamentares da base do governo, e por intermédio
do Deputado Domingos Sávio, Líder do Governo, estamos nos
mobilizando para contribuir e fazer com que o governo apóie as
cidades mais afetadas.

No balanço da chuva em cidades tão queridas de Minas Gerais, as
que decretaram situação de emergência são: Bela Vista de Minas,
Itapecerica, Campo Belo, Taquaraçu de Minas, Visconde do Rio
Branco, Conceição do Rio Verde, Carandaí - uma das mais atingidas,
recebemos vários “e-mails” de pessoas pedindo socorro -, Santos
Dumont, Esmeraldas, Congonhas, João Monlevade, Campos Gerais,
Itamarati de Minas, Sem-Peixe, Itaguara, Contagem, Crucilândia,
Bambuí e Presidente Bernardes. Outras dez cidades comunicaram
danos e prejuízos decorrentes de chuvas e vendavais: Cláudio,
Fervedouro, Ponte Nova, Araponga, Itabira, Goianá, Ewbank da
Câmara, Santa Luzia, Belo Horizonte e Betim, onde estive, vi a
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situação de algumas famílias e soube da ocorrência de dois óbitos,
infelizmente. D. Marlene dos Santos, do Bairro Guanabara,
comunicou-nos pessoalmente que sua casa foi destelhada. A cidade
de Ribeirão das Neves também foi atingida e, apesar de não ter
declarado estado de emergência, sofreu inúmeros danos.

Sr. Presidente, estamos não apenas solidários, mas buscando
mobilizar-nos, como parlamentares, para minimizar o sofrimento e as
conseqüências dessa tragédia que atingiu sobretudo as famílias mais
pobres que nem sequer têm condições de repor o telhado de suas
casas, construir um novo muro e comprar móveis e eletrodomésticos -
os que tinham se perderam na correnteza. Queremos enfatizar a
necessidade de as Secretarias de Estado e os Municípios não
medirem esforços para socorrer as vítimas das chuvas e dos
vendavais. Com a solidariedade do povo mineiro, tenho certeza de
que teremos ajuda. Todos os que desejarem podem dirigir-se ao
Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil para levar alimentos, cobertores,
agasalhos, roupas, colchões e até mesmo telhas para as famílias
dessas inúmeras cidades aqui citadas. Esperamos que o mais
rapidamente possível, com a divulgação nos meios de comunicação e
pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, além da TV Assembléia,
possamos dar as mãos e usar todos os meios possíveis para ajudar
as famílias neste momento em que mais precisam.

Sr. Presidente, gostaria de abordar outro assunto. Juntamente com
os Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado, temos tramitando
nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição nº 7/2007, que está
na Comissão Especial aguardando parecer. O relator é o Deputado
Fahim Sawan, o Presidente é o Deputado Luiz Tadeu Leite, e o Vice-
Presidente da Comissão Especial é o Deputado André Quintão, meu
colega da Comissão de Participação Popular.

Sobre essa proposta de emenda à Constituição, amigos que nos
acompanham nas galerias, vocês vão perceber a importância dela. Há
muitos anos, muito antes de pensar em política, percorro não só
Minas Gerais mas também o Brasil e o exterior, levantando essa
bandeira da recuperação de dependentes químicos, um quadro,
muitas vezes, com prognóstico desfavorável, já que existem muitas
pessoas desenganadas de cura. Há médicos que dizem que o vício
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das drogas é uma doença incurável, mas existem aqueles que se
dispõem e decidem recuperar-se e resgatar-se desse mal, sob uma
vigilância “ad aeternum”, em todos os dias de suas vidas. O meu
testemunho é o de que há, sim, recuperação. Conheço centenas de
jovens e pais de família que se dispuseram a fazer um tratamento e se
submeterem a uma comunidade terapêutica, como é o caso da
querida Fazenda da Esperança, do nosso querido Frei Hans. Uma
fazenda tão conhecida no Brasil e fora do Brasil. São mais de 40
unidades da Fazenda da Esperança, que recupera e resgata pessoas,
sobretudo jovens, reintegrando-os à sociedade, devolvendo-lhes não
só a vida mas também a dignidade de terem um emprego e tudo
aquilo que perderam vendendo seus bens ou furtando os bens de
seus próprios pais, para comprar drogas.

Essa emenda à Constituição acrescenta o § 4º ao art. 222 da
Constituição Estadual, que trata das ações de prevenção e resistência
às drogas e à violência no Estado de Minas Gerais. O parágrafo que
estamos acrescentando dispõe que o Estado, por meio da Polícia
Militar, realizará ações educacionais nos estabelecimentos de ensino,
visando prevenir o uso de drogas e combater a violência entre os
jovens, podendo celebrar convênio com os Municípios.

Sr. Presidente, gostaríamos de pedir a V. Exa. e ao nosso querido
Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho que, na medida do
possível, dessem celeridade à tramitação desse projeto, dessa
proposta de emenda à Constituição, porque, com certeza, isso vai
ajudar na prevenção do uso de drogas por parte de centenas e até
milhares de jovens em área ou em situação de risco.

Tenho um grande amigo, chamado Ricardo Ribeirinha, que se
recuperou das drogas. Ele era um grande consumidor de drogas e se
recuperou e escreveu um livro chamado “Viver de Cara Limpa”. Trata-
se de um livro de prevenção. Hoje estamos fazendo, no Brasil todo,
uma campanha para que os Estados adotem esse livro nas escolas. O
Estado do Tocantins, por exemplo, adquiriu exemplares desse livro e
o está distribuindo em todas as escolas estaduais. Outros Estados
também estão seguindo esse exemplo. Temos solicitado uma
audiência com o nosso Governador para que, junto ao Frei Hans,
também consigamos implantar essa proposta em Minas Gerais. Esse
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livro, “Viver de Cara Limpa”, do meu amigo Ricardo Ribeirinha, vem ao
encontro da proposta de emenda à Constituição, de minha autoria,
com os Deputados Weliton Prado e Sargento Rodrigues, em que
propomos a realização de ações educacionais nos estabelecimentos
de ensino, visando prevenir os jovens contra o uso das drogas.

Concluo agradecendo a V. Exa. a oportunidade e dizendo às
famílias mineiras que há, sim, esperança para os jovens. Fazemos
parte desse movimento que deseja resgatar a dignidade dos nossos
jovens e de todo o nosso povo. 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que no dia 17 de setembro o

Balanço-Geral do Estado relativo ao exercício de 2007 foi publicado
em essencialidades no “Diário do Legislativo” e distribuído em avulso
aos Deputados, por meio eletrônico, e que o prazo de 10 dias para o
requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de
Contas teve início no dia 18 de setembro, encerrando-se na segunda-
feira, dia 29 de setembro.

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 2.912/2008, da Comissão de Segurança Pública, e
2.913/2008, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões do
Trabalho - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 17/9/2008, dos
Projetos de Lei nºs 1.300/2007, da Deputada Cecília Ferramenta,
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1.478/2007, do Deputado João Leite, 2.410/2008, do Deputado
Gustavo Valadares, 2.526/2008, do Deputado Ivair Nogueira,
2.652/2008, do Deputado Padre João, e 2.657/2008, do Deputado
Dinis Pinheiro, e dos Requerimentos nºs 2.861/2008, do Deputado
Doutor Viana, 2.879/2008, da Comissão de Segurança Pública, e
2.888/2008, do Deputado Bráulio Braz; e de Saúde - aprovação, na
22ª Reunião Ordinária, em 17/9/2008, dos Projetos de Lei nºs
2.643/2008, do Deputado Eros Biondini, e 2.656/2008, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, e dos Requerimentos nºs 2.860/2008, do
Deputado Carlin Moura, e 2.886/2008, do Deputado Jayro Lessa
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - Requerimento dos

Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique,
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
2.307/2008. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, às 9
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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI COMPLEMENTAR Nº 112, EM 10/9/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Adalclever Lopes, Elmiro Nascimento, Irani Barbosa
e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Costa,
declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a
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reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
designar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Elmiro
Nascimento para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos o Deputado Adalclever Lopes, para Presidente, e o Deputado
Lafayette de Andrada, para Vice-Presidente, ambos com cinco votos.
Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Sebastião Costa
convida para tomar assento à mesa e empossa no cargo de
Presidente o Deputado Adalclever Lopes, que, por sua vez, empossa
o Vice-Presidente, Deputado Lafayette de Andrada. Em seguida, a
Presidência designa como relator da matéria o Deputado Irani
Barbosa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, informa aos membros presentes que a
próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Adalclever Lopes, Presidente - Irani Barbosa - Délio Malheiros -

Inácio Franco.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Vanderlei Miranda
(substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça, publicado
no “Diário do Legislativo” de 12/9/2008. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 1.096/2007, em turno único, para o
qual designou como relator o Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.867 e 2.868/2008. 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
(6), em que pede sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG
providências para que se destinem viatura, coletes, armamento e
munição para o 4º Pelotão da 155ª Cia. do 19º BPM, no Município de
Itambacuri, e para que se realizem estudos com vistas à inclusão
desse Município no Programa Cinturão de Segurança; sejam
solicitadas aos Srs. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de
Defesa Social, e Genílson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de
Administração Penitenciária, providências para que o detento José
dos Reis Gonçalves da Silva seja transferido da cadeia pública de
Novo Cruzeiro para um estabelecimento condizente com sua condição
de portador de doença mental; sejam solicitadas ao Comandante do
Exército informações sobre as condições para a aquisição de gás de
pimenta por policiais civis e militares; e sejam realizadas audiências
públicas para debater e propor alternativas para as feiras informais;
debater a prestação de serviços de vigilância clandestina nas ruas; e
debater a necessidade da inclusão dos servidores inativos e dos
servidores contratados da área de segurança pública no rol dos
beneficiados pelo Prêmio por Produtividade. É recebido pela
Presidência requerimento do Deputado André Quintão em que solicita
seja realizada audiência pública conjunta desta Comissão e das de
Direitos Humanos e Participação Popular para debater as condições
de atendimento do Centro de Internação Provisória Dom Bosco - Ceip.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 244/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe
decorre do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.222/2006 e tem
como finalidade declarar de utilidade pública o Centro Comunitário de
Vivência Espírita Cristã - CCVEC Nathércio França, com sede no
Município de Montes Claros.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/3/2007, 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 244/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário de Vivência Espírita Cristã - CCVEC Nathércio
França, com sede no Município de Montes Claros.

Cabe ressaltar que o referido Centro Comunitário, em reunião
realizada em 5/1/2008, aprovou mudanças em seu estatuto com o
objetivo de alterar os dispositivos que o caracterizavam como entidade
religiosa e esclarecer seus objetivos de ação social e filantrópica.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências 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. 24 de seu estatuto dispõe que
a instituição não remunera nem concede vantagens ou benefícios, por
qualquer forma ou título, a seus Diretores, sócios, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 25 estabelece que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
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apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para que o
nome da entidade esteja conforme o consubstanciado no art. 1º de
seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 244/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

de Vivência Espírita Cristã Nathércio França – CCVEC-NF –, com
sede no Município de Montes Claros.”.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.421/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Cláudio.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/7/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.421/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Cláudio.

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
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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 e que nada recebem pelo exercício dos respectivos
cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso II do art. 40 do seu estatuto
determina que o exercício dos cargos de seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes
não é remunerado, e o inciso III do mesmo artigo preceitua que, no
caso de dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede e atividades preponderantes no Município
de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou,
inexistindo, a uma entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, com a finalidade
de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de
seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.421/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Cláudio da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Cláudio.”.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.624/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Portadores de Necessidades Especiais de Pratápolis, com sede no
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Município de Pratápolis.
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 2.624/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de
Pratápolis.

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 própria e sua diretoria é formada
por pessoas idôneas e que nada recebem pelo exercício dos
respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 1º, art. 18 do seu estatuto, alterado em
10/9/2008, determina que seus Diretores não serão remunerados, e o
art. 39 preceitua que, no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituições de caridade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.624/2008.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.651/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Organização de Produtores e
Moradores do Capão da Cerca e Fagundes, com sede no Município
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de Antônio Carlos.
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 2.651/2008 tem por finalidade declarar de

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

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.
30 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere; e no art. 36 que as atividades
dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda
nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.651/2008 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 Organização de

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Gilberto
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Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.703/2008
Comissão de Segurança Pública

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

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados de Ituiutaba - Apac-Ituiutaba, 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 2.703/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Ituiutaba,
entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo auxiliar os Poderes
Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à readaptação dos
sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da Justiça
na execução da pena.

Com esse intuito, presta assistência a esses grupos e seus
familiares nas áreas de educação, saúde, profissionalização,
recreação e reintegração social.

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 2.703/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.724/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 274/2008, o Governador do Estado
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enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual de ensino médio situada no
Município de Porteirinha.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2008 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 2.724/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Mestre Tomaz Valeriano de Araújo à escola estadual
de ensino médio, situada na Comunidade de Tanque, no Município de
Porteirinha.

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.

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.
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Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.724/2008.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.726/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Clube da Amizade de
Guaranésia, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2008 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 2.726/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Clube da Amizade de Guaranésia.
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 do 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 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública e o art.
42 determina que o exercício dos cargos de direção e do conselho
fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.726/2008.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.728/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 12.179, de 31/5/96, que
declara de utilidade pública a Fundação Orientadora e de
Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, com
sede no Município de Patrocínio.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 4/9/2008, 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 2.728/2008 pretende alterar o art. 1º da Lei nº

12.179, de 1996, que declara de utilidade pública a Fundação
Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade Padre
Eustáquio, com sede no Município de Patrocínio, com o objetivo de
adequá-lo ao novo estatuto da entidade, aprovado em 29/3/2006, que
mudou o seu nome para Fundação Padre Eustáquio - Casa da
Menina, com sede naquele Município.

Importa ressaltar que tal entidade possui caráter educacional,
cultural, assistencial e profissionalizante, sem fins lucrativos e cumpre
todos os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe
sobre declaração de utilidade pública.

A proposição em tela visa, pois, sanar o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, constante na Lei nº 12.179.
Assim, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe
sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado.
Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei pode ser
modificada por meio de nova redação, acréscimo ou revogação de
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dispositivo.
Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,

apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, para adequar
seu texto à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.728/2008 com o Substitutivo nº 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 1º da Lei nº 12.179, de 31 de maio de 1996, que declara

de utilidade pública a Fundação Orientadora e de Recuperação por
Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, com sede no Município
de Patrocínio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12179, de 31 de maio de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Padre

Eustáquio - Casa da Menina, com sede no Município de Patrocínio.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.734/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem como objetivo dar denominação ao prédio destinado ao Ministério
Público do Estado no Município de Ponte Nova.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2008 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. 102, III, “a”,
combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.734/2008 tem como finalidade dar a
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denominação de Edifício Affonso Messias Soares ao prédio destinado
ao Ministério Público do Estado no Município de Ponte Nova, situado
na Rua Miguel Martins Chaves, nºs 17, 33, 41 e 43.

Cabe ressaltar que o Procurador-Geral de Justiça, por meio do
Ofício GAB/2842/2008, enviado ao autor da proposição, informa tratar-
se de antigo imóvel residencial, sem denominação, desapropriado
com recursos da Procuradoria-Geral de Justiça e vinculado ao
Ministério Público em 20/9/2007.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão enumeradas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar 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 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.

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.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, 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 por
membro deste Parlamento.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice a sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.734/2008.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.735/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres de Uberaba e
Região - Amur -, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2008 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 2.735/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Mulheres de Uberaba e Região.
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 do 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. 30 de seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente
gratuito, e o art. 34 preceitua que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição de fins não
econômicos, com o mesmo objetivo social.

Tendo em vista discrepância entre o nome da entidade
consubstanciado no art. 1º do projeto e art. 1º do estatuto,
apresentamos a Emenda nº 1 na parte conclusiva do parecer.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.735/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

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

Mulheres Rurais de Uberaba e Região - Amur -, com sede no
Município de Uberaba.”.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.747/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Movimento
Sócio-Cultural e Esportivo Medalhas de Ouro, com sede no Município
de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008 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 2.747/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Movimento Sócio-Cultural e Esportivo
Medalhas de Ouro, com sede no Município de Contagem.

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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
4º, § 2º, que os seus Diretores e associados não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de dividendos de qualquer
natureza; e no § 3º do mesmo dispositivo, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.747/2008.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.753/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores Atlética
Corradi, com sede no Município de Itaúna.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2008 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 2.753/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores Atlética Corradi, com sede no Município
de Itaúna.

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.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 65, § 1º, de seu estatuto preceitua
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a asilos e casas de caridade e o art. 75 determina que o
exercício dos cargos de direção será inteiramente gratuito.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.753/2008.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 251/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.621/2006, “inclui os profissionais fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional no Programa Saúde em Casa”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente cumpre a esta Comissão, nos termos do disposto
no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto em análise tem por escopo incluir no Programa Saúde em

Casa o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional nas equipes
multiprofissionais de atendimento à saúde.

O programa foi lançado em abril de 2005, com o objetivo de ampliar
e fortalecer o Programa Saúde da Família, do governo federal,
estruturado a partir de equipes multiprofissionais que atuam em
unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo
acompanhamento de um determinado número de famílias. A
prioridade do Programa Saúde em Casa é a promoção da saúde e a
prevenção de doenças.

Identificado como um dos programas estruturadores do governo de
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Minas, o Saúde em Casa conta com recursos do Tesouro Estadual
para promover a melhoria da infra-estrutura e da qualidade do
Sistema de Atenção Primária à Saúde da população.

Cumpre-nos, em primeiro lugar, fazer um breve relato das
características do Programa Saúde da Família. Lançado pelo
Ministério da Saúde em 1994, como política nacional de atenção
básica, o programa teve reconhecida a sua expansão, porquanto o
citado órgão baixou a Portaria nº 648, de 28/3/2006, estabelecendo-o
como estratégia prioritária daquele Ministério para organizar a atenção
básica. Nos termos da portaria, o programa tem como um dos
fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de
saúde de qualidade, reafirmando os princípios básicos do SUS:
universalização, descentralização, integralidade e participação da
comunidade, mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários.

Suas principais metas são a redução do número de internações
hospitalares, a redução da mortalidade materna e infantil e a cobertura
vacinal de 95% da população infantil.

Ainda de acordo com a portaria, uma das características do
processo de trabalho do Programa Saúde da Família com relação à
formação da equipe de profissionais, ou seja, dos membros da equipe
do Saúde da Família, entre tantas ali apontadas, está a elaboração de
diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo
critérios de risco à saúde, priorizando a solução dos problemas de
saúde mais freqüentes.

Ressalte-se que o trabalho das equipes do Saúde da Família
objetiva a permanente comunicação e troca de experiências e
conhecimentos entre os integrantes da equipe e o saber popular do
agente comunitário de saúde. As equipes são compostas, no mínimo,
por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem
e seis agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, cada equipe
conta, ainda, com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e
um técnico em higiene bucal.

Para a expansão do Saúde da Família é necessária a adesão, aos
seus princípios, de gestores estaduais e municipais, os quais
monitoram as ações de saúde em face da dinamicidade existente no
território em que vive a população.
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No tocante à proposição em exame, impõe-se ressaltar que, entre
os desafios institucionais do Ministério da Saúde para expandir e
qualificar a atenção básica no contexto brasileiro, destaca-se a
contínua revisão dos processos de trabalho das equipes do Saúde da
Família com reforço às estruturas gerenciais nos Municípios e
Estados.

Para melhor esclarecer a viabilidade de se estabelecer a obrigação
consignada na proposição em exame, o relator apresentou um
requerimento, aprovado por esta Comissão, solicitando fosse o projeto
baixado em diligência, à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e de Saúde. Em resposta à diligência, foram-nos
encaminhados pareceres dessas Pastas nos quais, embora sejam
consideradas meritórias as medidas previstas no projeto, tendo-se em
vista o intuito de contribuir para a melhoria e para a ampliação da
assistência à saúde prestada no âmbito do Programa Saúde em Casa,
manifestaram-se contrárias à edição de lei para tratar da matéria. Nos
termos do parecer exarado pela Secretaria de Estado da Saúde, a
inclusão de outros profissionais no projeto estruturador já constitui
uma demanda que vem sendo discutida no âmbito do Ministério da
Saúde. Todavia, alertam que a contratação de pessoal é
responsabilidade afeta ao Município nos termos da política de
repartição de competência tripartite traçada pela lei organizadora do
Sistema Único de Saúde - SUS. A execução de atividades da atenção
primária à saúde é competência do poder público municipal, sendo
que os incentivos financeiros estaduais e federais ao projeto não
podem ser aplicados em pessoal nos termos da Resolução nº 661, de
2005. Ressalta-se que o repasse é automaticamente suspenso em
face do não-funcionamento da equipe, de forma que a falta de
repasse poderia comprometer o pagamento dos profissionais, o que
não é admissível.

Alerta ainda a Secretaria de Saúde que a inclusão dessas duas
categorias profissionais no Programa de Saúde em Casa abriria um
sério precedente para que outras categorias profissionais não menos
importantes na prestação de serviços de saúde solicitassem a sua
inclusão pela via legislativa em programas afetos ao Poder Executivo.

Sobre o aspecto jurídico, em que pese à relevância da iniciativa
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parlamentar, verifica-se que a inclusão de um fisioterapeuta e de um
terapeuta ocupacional nas equipes de atendimento à saúde, conforme
pretende o projeto de lei em análise, interfere nas ações típicas do
Executivo, Poder que tem a função de resolver os problemas
concretos e individualizados.

Por ser oportuno, cumpre observar que esta Comissão, reiteradas
vezes, manifestou-se pela impropriedade da criação de programas
governamentais por meio de lei formal, entendimento que se aplica à
proposição em análise em face da semelhança de conteúdo.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar sobre
matéria semelhante, declarou, por unanimidade, que os planos e os
programas governamentais que não estejam previstos em sede
constitucional não estão sob reserva de lei, de forma que promover
alterações em programa nacional é ato tipicamente administrativo,
fundado no art. 84, II, da Constituição (questão de ordem suscitada na
Ação Direta de Inconstitucinalidade - ADIQO 224/ RJ, contra
despacho do Presidente da República que aprova exposição de
motivos interministerial e, em conseqüência, introduz modificações no
“programa nacional de petroquímica” -PNP-; alegação de
contrariedade aos arts. 48, IV, e 167, I e § 1º, da Constituição).

Ressalte-se, por fim, que, ao tramitar na legislatura passada, a
proposição não chegou a ser analisada por este Parlamento, tendo
sido arquivada no seu término.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 251/2007.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.976/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto em epígrafe “dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco
Comunitário de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou
Crioulas e dá outras providências”.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/12/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

No dia 21/5/2008, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais - Epamig - encaminhou o Ofício nº 152/08, respondendo à
diligência aprovada por esta Comissão no dia 1º/4/2008.

Cumpre-nos examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de iniciativa parlamentar pretende estabelecer diretrizes

para a política estadual de incentivo à formação de banco comunitário
de sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulas e dá outras
providências.

A Lei Federal nº 10.711, de 2003, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências, estabelece,
nos incisos XV e XVI do seu art. 2º, as seguintes definições:

“Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
(...)
XV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal

superior que seja claramente distinguível de outras cultivares
conhecidas, por margem mínima de descritores, por sua denominação
própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através
de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo
complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada
disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente
de híbridos;

XVI - cultivar local, tradicional ou crioula: variedade desenvolvida,
adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados da
reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas bem
determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, a
critério do Mapa, considerados também os descritores socioculturais e
ambientais, não se caracterizem como substancialmente semelhantes
às cultivares comerciais;”.

Por sua vez, o seu art. 5º preconiza textualmente:
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“Art. 5o - Compete aos Estados e ao Distrito Federal elaborar normas
e procedimentos complementares relativos à produção de sementes e
mudas, bem como exercer a fiscalização do comércio estadual”.

Ao responder à diligência desta Comissão, relacionada às iniciativas
do poder público para a conservação de cultivares tradicionais ou
crioulos e a manutenção de banco de sementes ou de germoplasmas,
a Epamig fez os seguintes esclarecimentos.

Primeiramente, na safra de 2006-2007, a instituição realizou um
trabalho participativo com agricultores familiares no Município de
Divino, onde conduziu um campo comunitário de multiplicação do
cultivar crioulo do milho denominado Pedra Dourada;

Além disso, como resultado do Projeto Resgate, Avaliação e
Desenvolvimento de Cultivares de Café para o Sistema Orgânico de
Produção, foram resgatadas dez cultivares antigas de café com a
participação de cafeicultores familiares dos Municípios de Araponga,
Espera Feliz, Tombos e Manhuaçu. A Epamig também informou que
foram formados quatro bancos de germoplasmas nos Municípios de
Oratórios, Espera Feliz, Araponga e Tombos.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.
Produção e consumo constituem matérias de competência

legislativa concorrente da União e dos Estados membros, nos termos
do art. 24, II, da Constituição Federal. Além disso, cabe às três
esferas de Poder desenvolver políticas voltadas para o fomento da
produção agropecuária, a organização do abastecimento alimentar e a
promoção da integração social dos setores desfavorecidos, conforme
determina o art. 23, IX e X, do mesmo diploma normativo.

O fato de a Epamig desenvolver algumas ações para a identificação
e o resgate de cultivares locais, tradicionais ou crioulas apenas
demonstra a necessidade de o Estado dispor de uma legislação
específica para incentivar a formação de banco comunitário de
sementes ou de germoplasmas, como pretende o projeto.

Conforme salienta o autor, com o processo de modernização da
agricultura, houve uma drástica redução do uso de sementes das
variedades tradicionais, tendo em vista a utilização em larga escala de
sementes híbridas e de sementes transgênicas. Com isso, as
variedades tradicionais praticamente desapareceram no Estado,
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causando o que tem sido chamado de erosão genética. Além disso, a
utilização de sementes melhoradas, comercializadas por grandes
grupos do agronegócio, gera dependência dos pequenos agricultores,
que se vêem obrigados a adquirir no mercado, todos os anos, as
sementes para as suas lavouras.

Assim, a proposição justifica-se pela necessidade de o Estado
fortalecer experiências que permitam a realização de alternativas
concretas para o manejo de recursos genéticos, visando a possibilitar
a autonomia de pequenos lavradores rurais por meio da valorização
de cultivares crioulos da biodiversidade local.

A Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer, suprime, por
inconstitucionalidade, o art. 8º da proposição. O estabelecimento de
fontes de recursos para o custeio da política que se busca criar
constitui matéria de competência privativa do Poder Executivo. O
mesmo acontece com a fixação do percentual da dotação
orçamentária a ser destinada à política estadual de agroindústria
familiar.

Por fim, salientamos a inexistência de óbice à iniciativa parlamentar
do processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.976/2007 com
a Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 8º.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.740/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, torna
obrigatória a instalação de bebedouros de água potável nas
danceterias e casas noturnas do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008, foi a proposta
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
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aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende assegurar aos freqüentadores de

danceterias e casas noturnas do Estado o acesso gratuito à água
potável, conforme disposição constante em seu art. 1º. Segundo o
autor, a medida proposta se justifica pelo fato de a água potável ser
comercializada a preços abusivos, que se comparam, até mesmo, aos
valores cobrados pelo chope ou pela cerveja nesses
estabelecimentos.

Essa situação constitui incentivo ao consumo de bebida alcoólica,
que agrava o processo de desidratação dos consumidores desses
produtos e resulta em lucro de origem questionável para os
empresários do ramo.

A medida proposta, segundo o parlamentar, já foi implementada em
muitos países da Europa e estimulará o consumo de água,
preservando a saúde das pessoas e reduzindo o dano à sociedade.

A matéria insere-se na órbita de competência desta Casa
Legislativa, conforme veremos mais adiante, valendo lembrar, por ser
oportuno, que já se converteu em lei em Municípios e Estados da
Federação, conforme pode-se constatar em pesquisa efetivada por
meio da rede mundial de computadores.

A Constituição da República, ao dispor sobre a competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal,
inseriu a produção e o consumo, que abrange a responsabilidade por
dano ao consumidor, entre os conteúdos constantes em seu art. 24.

Verifica-se, pela própria justificação do projeto, o objetivo de
proteção à saúde dos consumidores que freqüentam os referidos
estabelecimentos, propósito já constante na Lei Federal nº 8.078, de
11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
O art. 4º da referida norma, ao estipular a política nacional de relações
de consumo, traz como objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos e a melhoria de sua
qualidade de vida.

A Carta Federal também dispõe, em seu art. 196, que “a saúde é
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direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.

Observa-se inexistir norma federal específica sobre a matéria, o que
assegura, para o Estado, o pleno exercício da competência
suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição da República.

Não é demais lembrar que esta Casa Legislativa aprovou o projeto
convertido na Lei nº 14.235, de 26/4/2002, que obriga os
estabelecimentos bancários a instalar banheiros e bebedouros para
uso dos clientes, o que mostra que proposta de conteúdo similar ao da
proposição em exame já foi submetida ao crivo desta Comissão.

Por último, deve ser enfatizada a necessidade de se estabelecer,
quando da apreciação do mérito do projeto, clara definição da
expressão “casa noturna”, para que não haja controvérsia quando da
aplicação da norma.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.740/2008.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.756/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 277/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER-MG – a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/9/2008 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 2.756/2008 tem como finalidade conferir
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autorização legislativa para que o DER-MG possa doar ao Estado de
Minas Gerais imóvel com área de 573m², constituído pelo lote 8 da
quadra 18, situado na Rua Marechal Deodoro, nº 944, Centro, no
Município de Poços de Caldas, e registrado sob o nº 4.438, a fls. 92
do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Poços de Caldas.

Inicialmente, cabe destacar que o DER-MG, de acordo com a Lei
Delegada nº 100, de 2003, é uma autarquia com autonomia
administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.

Na análise jurídica da matéria em tela, observe-se que art. 18 da
Constituição do Estado estabelece a necessidade de autorização
legislativa para a efetivação da transferência de domínio de bens
públicos e, no § 5º desse dispositivo, estende a aplicação de tal
exigência às autarquias e fundações públicas.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública, no art. 17,
subordina a alienação de bens da Administração Pública à existência
de interesse público devidamente justificado e, em seu inciso I, reforça
a determinação de autorização legislativa para órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais.

Importante ressaltar que o parágrafo único do art. 1º do projeto
estabelece que ele será destinado à instalação, funcionamento e uso
do Grupo de Polícia Rodoviária Estadual, ficando vinculado à Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, com o propósito de possibilitar a
melhoria dos serviços prestados. Assim, o interesse público será
plenamente atendido.

Ainda, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do doador caso não lhe
seja dada a destinação prevista. Entretanto, não estabelece um termo
para que o donatário se estabeleça no local.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao
final deste parecer, que fixa o prazo de 3 anos, contados a partir da
lavratura da escritura pública de doação, para que seja dada ao
imóvel a finalidade prevista no projeto de lei em análise.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.756/2008 com
a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

doador se, no prazo de três anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.”.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Carlos

Pimenta - Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.584/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.584/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Conselho de Arte de
Sabará – CAS –, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.584/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Arte de Sabará – CAS –,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Arte de

Sabará – CAS –, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 24/9/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

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

Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Bráulio
Braz - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Eros
Biondini - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio
Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 amanhã, dia 25, 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 é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 48ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião

- Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Célio Moreira - Entrega de título -
Palavras do Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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José Henrique - Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira - Durval
Ângelo - Ronaldo Magalhães.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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.

Atas
- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 2º-Secretário “ad hoc”,

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Desembargador

Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello do título de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais, concedido pelo Governador do Estado por
meio de decreto publicado em 15/8/2008, a requerimento do Deputado
Célio Moreira.

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

Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, Vice-Presidente
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região;
Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça;
Desembargador Paulo Roberto Sifuentes Costa, Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região; Luís Cláudio da Silva
Chaves, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seccional Minas Gerais; José Ajuricaba da Costa e Silva, Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho no período de 1994 a 1996; e Deputado
Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Hegel

de Brito Boson, Desembargador aposentado; da Exma. Sra.
Desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, Vice-Presidente
Administrativa do TRT 3ª Região; dos Exmos. Srs. Ildeu Couto
Balbino, Presidente da Ajuca; Fernando Luís Gonçalves Rios Neto,
Juiz Titular da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte; José Eduardo
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de Rezende Chaves Júnior, Juiz do Trabalho do TRT; Mário Luís
Casaverde, Procurador-Geral Adjunto do Município de Belo Horizonte;
Luís Otávio Ianini de Freitas, Chefe de Gabinete da Presidência do
Ceasa Minas; e Eliel Negromonte Filho, Diretor Judiciário do TRT - 3ª
Região; da Exma. Sra. Érica Bessa, Juíza do Trabalho; dos Exmos.
Srs. Luís Paulo Garcia Faleiro, Diretor-Geral do TRT 3ª Região; Ronan
Ramos de Oliveira, neste ato representando o Senador Eduardo
Azeredo; Cássio Vinícius de Magalhães, representando o Presidente
da Associação dos Servidores do Tribunal do Trabalho 3ª Região -
Aster -; Marcos Alfredo Costa Ribeiro; Antônio Cláudio dos Santos
Rosa, Diretor-Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Integrantes do Poder Judiciário da União; e
Desembargador Eduardo Augusto Lobato, Corregedor do TRT.

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

será interpretado pelo tenor Ten. Soares, pelo Sd. Ramos, ao
saxofone, e pelo Sd. Hector, ao teclado.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Célio Moreira

Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
José Henrique, representando o Presidente desta Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Exmo. Desembargador Caio Luiz de Almeida
Vieira de Melo, nosso homenageado; Exmo. Desembargador Sérgio
Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Exmo.
Sr. José Ajuricaba da Costa e Silva, Ministro do TST no período 1994
a 1996; Exmo. Desembargador Paulo Roberto Sifuentes Costa,
Presidente do TRT; Exmo. Sr. Luís Cláudio Chaves, Presidente da
OAB Minas Gerais; Deputados presentes; telespectadores da TV
Assembléia; senhoras e senhores, esta Casa Legislativa tem a grata
honra de homenagear nesta noite um notório brasileiro que, embora
tenha no registro a informação de que nasceu no Rio de Janeiro, é, na
verdade, um grande mineiro, dotado de peculiaridades e qualidades
que o tornam um legítimo filho deste torrão guardado pelas
montanhas. Refiro-me ao nobre Desembargador Dr. Caio Luiz de
Almeida Vieira de Mello, Vice-Presidente do TRT de Minas Gerais, a
quem conferimos, nesta oportunidade, o título de Cidadão Honorário
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deste Estado.
Figura exponencial no universo jurisdicional, um cidadão cortês,

generoso e afável, que, com suor e talento, veio a se destacar como
uma das mais importantes personalidades deste Estado. Cidadão, na
definição de Aurélio, é o “indivíduo no gozo dos direitos civis e
políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com
este”. Esta definição nos dá a dimensão exata do espírito da
cidadania, que pressupõe direitos e também deveres. O verdadeiro
cidadão reivindica, sente-se parte da coletividade, está atento ao que
lhe é devido por questão de justiça e, sobretudo, reconhece a sua
competência e responsabilidade na promoção do crescimento humano
e material no universo em que se encontra. Não podemos perder de
vista - e isso diz respeito particularmente a nós, parlamentares, e a
todos aqueles investidos do poder de mudar, alterar ou interpretar as
leis - que o verdadeiro desenvolvimento é aquele capaz de fazer as
pessoas mais felizes e harmonizadas, tornando cada indivíduo um
cidadão, no sentido exato de que nos falam os dicionários e
estudiosos. Não há desenvolvimento pleno, real, que não seja
sustentado pelos pilares da lei, da ordem, da justiça. Também não há
democracia consolidada sobre uma Justiça inoperante e tendenciosa.
E, entre os inúmeros atributos que fazem do Desembargador Caio
nosso homenageado desta noite, está o da retidão nas atitudes em
sua função de ajudar a promover a cidadania pela via da lei,
começando pelos mais fragilizados e vulneráveis socialmente. E o tem
feito buscando discernir a verdadeira paz social, nesse caminho que
reconhecemos ser árduo, que exige desprendimento, esforço pessoal
e o de toda a família, num universo cheio de peculiaridades e
demandas. Sobre isso o filósofo francês Montesquieu nos proporciona
uma grande e eterna lição. São dele as palavras: “Se soubesse algo
que me fosse útil e fosse prejudicial à minha família, rejeitá-lo-ia do
meu espírito. Se soubesse algo útil à minha família, que não o fosse à
minha pátria, procuraria esquecê-lo. Se soubesse algo útil à minha
pátria e que fosse prejudicial à Europa, ou que fosse útil à Europa e
prejudicial ao gênero humano, considerá-lo-ia como um crime.”

Vamos agora conhecer um pouco deste homem voltando a suas
raízes. Embora gestado em Caxambu, Caio Luiz de Almeida veio a
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nascer no Rio de Janeiro, onde moravam parte de seus familiares,
mais precisamente os avós paternos. Filho de D. Santuzza de Almeida
Vieira de Mello e Luiz Felipe Vieira de Mello, que na ocasião moravam
no Distrito Federal. A mãe passara parte da gravidez em Caxambu,
onde moravam os pais, mas, chegada a hora de nascer o filho, seguiu
para o Rio de Janeiro, onde residiam os sogros. Na ocasião, Luiz
Felipe Vieira de Mello, já então Ministro do Trabalho, encontrava-se
em Goiás cuidando da criação da Junta de Goiânia. E nosso
homenageado nasceu no dia 23/7/1949, leonino, sob as bênçãos do
Cristo Redentor. Aos 4 anos, o pequeno Caio veio com os pais para
Caxambu, onde cursou o ginásio, depois se mudou com os pais para
a Capital e, no aconchego das montanhas mineiras, viveu todas as
etapas de sua vitoriosa trajetória humana e profissional. Ainda
estudante pela UFMG, não quis mais esperar para desposar a mulher
de seus sonhos, vindo a casar-se com Zélia, uma bela menina de
Baependi, que passaria a ser dona do seu coração e, por que não, da
sua vontade, a mãe de seus filhos: Maria Letícia Pelúcio Vieira de
Mello, que abraçou a carreira de fisioterapeuta, e Aluísio Pelúcio
Almeida, que, fiel à tradição da família, optou pela advocacia.

Dois grandes amores ocupavam o coração de nosso dedicado
estudante: a família e o América Futebol Clube, time pelo qual iria
torcer vida afora - porque algum defeito nosso homenageado teria que
ter, chegando a conselheiro do clube. O time fora campeão mineiro
em 1948, um ano antes do nascimento do Dr. Caio, que comemoraria
seu primeiro título de campeão mineiro, como torcedor, oito anos
depois, conquista que se repetiu em 1971, 1993 e 2001. Em 1997, o
time foi campeão brasileiro na Série B, entre outras conquistas.

Corroborando a tese de que por trás de um grande homem há
sempre uma grande mulher, devemos reconhecer que os louros da
vitoriosa jornada do nosso homenageado devem ser também
creditados a sua companheira, Sra. Zélia, a quem, com o devido
consentimento do Dr. Caio, estendemos a nossa homenagem.

Voltando ao nosso homenageado desta noite, é importante destacar
que bem cedo o jovem Caio dava mostras da sua disposição para o
labor e a determinação de conjugar suor e talento na caminhada que o
levaria a esta destacada posição profissional e pessoal. Já trazendo
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no sangue o gosto pela área jurisdicional do trabalho - seu o pai, Dr.
Luiz Philippe Vieira de Mello, como já disse, foi Ministro do TST -, o
jovem foi trabalhar aos 18 anos no TRT, mais precisamente na 8ª
Junta de Conciliação e Julgamento. Estava aí o ponto de partida
dessa gloriosa jornada em que o futuro lhe acenava com as
possibilidades que um dia o levariam à Vice-Presidência do TRT de
Minas Gerais.

Caio Luiz Almeida Vieira de Mello vem da fusão de duas importantes
famílias, de grande representatividade no Estado mineiro e no País.
Pelo lado materno, o avó Accácio de Almeida foi um chefe político na
região Sul do Estado, de militância aguerrida da antiga UDN; pelo lado
paterno, o avó Almirante Américo Vieira de Mello foi chefe das forças
navais na 2ª Guerra Mundial, no Atlântico Sul.

Mediar, conciliar, apaziguar, mas sobretudo fazer valer a justiça dos
homens, com fidelidade às leis, amparado pelo bom-senso, foi o
espinhoso, mas compensador caminho que nosso homenageado
escolheu trilhar, impulsionado certamente pela tradição familiar e pela
imposição do sangue que corre pelas artérias da família Vieira de
Mello, que clamava por justiça como pressuposto da honra e da
dignidade humana. “Quem me rouba a honra priva-me daquilo que
não o enriquece e faz-me verdadeiramente pobre”. Esse pensamento
de William Shakespeare traduz bem o sentimento do clã Vieira de
Mello na sua relação com o semelhante no campo jurisdicional.

Para entendermos as razões desta homenagem, façamos uma
retrospectiva da longa caminhada do nosso Desembargador até sua
chegada triunfante ao patamar que o fez merecedor do título que lhe
conferimos nesta noite. Vamos encontrar o Dr. Caio recebendo o
diploma de bacharel em direito pela UFMG quando já era um servidor
da Justiça do Trabalho.

Não tardou a chegar a Diretor da Secretaria da 8ª Vara do Trabalho,
galgando em pouco tempo mais um importante degrau que o levou a
Diretor de Coordenação Judiciária do TRT 3ª Região, no período de
1968 a 1979. De 1980 a 1983, o Dr. Caio levou seu conhecimento à
Faculdade de Direito de Pouso Alegre, onde foi professor de Direito
Processual Civil e do Trabalho no curso de pós-graduação “lato
sensu”. Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello foi também Procurador-
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Chefe do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no biênio
1987-1988 e, em seguida, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do
Município de Contagem. Ainda em Contagem, foi assessor jurídico do
Centro Industrial - Cinco. No triênio 1991-1993, nosso homenageado
presidiu a Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas.

Personagem de notável capacidade de trabalho, que lhe rendeu
meteórica ascensão nos campos profissional e pessoal, Caio de Mello
foi somando experiências e distribuindo conhecimento ao longo dessa
jornada, quer no convívio diário com seus auxiliares e colegas, quer
nas salas de aula. Foi professor de Direito do Trabalho e Direito
Processual do Trabalho da Faculdade de Direito Mílton Campos no
período entre 1991 a 2002 e advogado militante na Justiça do
Trabalho de 1981 a 20/5/2001.

As qualidades morais, a bagagem cultural e intelectual deste nosso
homenageado tiveram também reconhecimento nacional. Por ato do
Exmo. Sr. Presidente da República, foi nomeado Desembargador do
TRT 3ª Região em 21/5/2001, compondo a egrégia 4ª Turma, da qual
foi Presidente, e eleito e empossado Vice-Presidente do TRT-MG para
o biênio 2006-2009. Soma-se ao rico currículo do nosso
homenageado a função de membro da banca examinadora de
concurso para Juiz do Trabalho Substituto e para Procurador do
Estado de Minas Gerais.

Se preponderaram suas qualidades intelectuais, seu vigoroso
empenho em toda a vida na busca do conhecimento e do
aperfeiçoamento teórico para o seu sucesso profissional, não faltaram
ao nosso homenageado qualidades humanas essenciais como o
caráter, a decência, o respeito ao próximo e a generosidade, que
tiveram sempre ampla visibilidade em suas ações e conduta. Homem
calmo, afável, tranqüilo e espontâneo. Assim é visto por todos aqueles
que têm o privilégio de desfrutar de seu convívio.

O conjunto dessa impressionante trajetória valeu ao nosso Dr. Caio
importantes homenagens, como a condecoração da Grã-Cruz do
Mérito Judiciário do Tribunal do Trabalho da 3ª Região; Comendador
da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, comenda concedida pelo
TST em 1988; Medalha do Mérito outorgada pela Câmara Municipal
de Belo Horizonte em 1997; Medalha José Maria Alkmim, outorgada



777

pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
O que dizer mais de nosso homenageado em meio a tantas

manifestações de reconhecimento em seu currículo?
Finalizo agradecendo a todos os que aqui vieram prestigiar este

evento, a meus pares que tornaram possível este momento e
principalmente ao nosso Desembargador Caio por tudo o que
representa para o nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Desembargador Caio Luiz de Almeida
Vieira de Mello, passando-lhe às mãos o diploma. O título contém os
seguintes dizeres: “O Governador do Estado de Minas Gerais, nos
termos do decreto publicado no dia 15/8/2008, e a requerimento da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Dr.
Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais por sua relevante contribuição para o
engrandecimento do terra mineira. Belo Horizonte, 22/9/2008. Aécio
Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. Deputado Alberto
Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.”.

O Sr. Presidente - Convido o autor do requerimento, Deputado Célio
Moreira, a fazermos a entrega do diploma.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira Mello

Exmo Sr. Deputado José Henrique, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Exmo Sr.
Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais; Exmo Sr. Paulo Roberto Sifuentes Costa,
Presidente do TRT-MG; Exmo Sr. Ministro José Ajuricaba da Costa e
Silva, ex-Presidente do TST; Dr. Luís Cláudio Chaves, Presidente em
exercício da OAB-MG; Srs. Juízes; Sras. Juízas; Desembargadores,
Deputados; servidores da Justiça do Trabalho, amigos presentes,
minhas senhoras e meus senhores, depois das palavras do Deputado
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Célio Moreira, a minha missão de externar os meus sentimentos
torna-se difícil. Deputado Célio Moreira, não sei como agradecer a V.
Exa. esta homenagem que recebo hoje. V. Exa, generoso, faz-me
uma homenagem instigado por três amigos, presentes aqui: o nosso
Márcio de Almeida, o nosso Geraldo e o nosso Dílson Coelho. Talvez
eles e o pessoal da Astter tenham instigado esta homenagem.

Hoje, como não poderia deixar de ser, é um dia especial para mim.
Sempre tive a experiência do mineiro e até me considero mineiro de
fato. Torno-me hoje, por ato de magnanimidade e de consideração de
V. Exa., Deputado, mineiro de direito. Era de fato, hoje sou de direito.

Nasci no Rio de Janeiro, como bem disse o Deputado Célio Moreira,
por força do destino, mas minhas raízes estão em Minas. Minha
família, pelo lado materno, tem origem na tradicional Sabará, onde
minha avó, Ruth Martins de Almeida, nasceu; era filha de Rita
Adelaide Vianna Martins, nascida Rita Adelaide de Araújo Vianna, filha
de Augusto de Araújo Vianna e de Adelaide de Paula Rocha,
sobrinha-neta de Cândido José de Araújo Vianna, Marquez de
Sapucahy, e do Dr. Francisco de Paula Alvarenga, médico; era
casada com Francisco Lopes Martins. E o seu local de nascimento em
Sabará foi no antigo Solar da Intendência do Ouro, onde hoje se
encontra o Museu do Ouro. Ainda pelo lado materno - reitero o que foi
dito pelo Deputado -, meu avô Accácio de Almeida, figura respeitada
em Minas Gerais, membro da UDN, severo, partido no qual sempre se
destacou desde a sua fundação e em cuja casa os próceres da UDN
freqüentavam e desfrutavam das águas santas da cidade de
Caxambu; reuniam-se e exercitavam a sabedoria mineira da política, o
que me estimulou sempre. Dr. Accácio era filho de Olímpio Pinto de
Almeida e Maria Eugênia, descendendo do fundador de Baependi,
Tomé Nogueira Rodrigues do Ó, e também de Olímpio Carneiro
Viriato Catão, que foi Presidente da Província do Espírito Santo, além
de destacado líder político do Sul de Minas.

Pelo meu lado paterno, sou Vieira de Mello, de sólidas tradições no
cenário brasileiro. Meu pai veio para Minas Gerais em 1953, como
Juiz-Presidente da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Belo
Horizonte. Aqui fez a sua carreira e, além de Presidente do TRT da 3ª
Região, foi Ministro do TST e membro do Tribunal Administrativo da
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OEA, do qual chegou a ser Presidente.
Minhas origens sempre me disseram que eu me ligava a Minas,

onde passei a maior parte da minha vida. Não se pode dizer que
alguém possa renegar o seu local de nascimento; não o faço, mas,
por força do destino, tornei-me mineiro, como já disse antes. Digo
para alguns que o título de Cidadão de Minas a mim ora concedido
pode ter sido surpresa, pois a maioria das pessoas que comigo
conviviam consideravam-me mineiro. Até para mim foi uma surpresa.
Nunca pude pensar em tão altaneira homenagem, Deputado. A sua
significação ficará e caminhará comigo, obrigando-me mais ainda a
comportar-me mineiramente para cada vez mais dignificar a outorga.

Quero agradecer aos amigos que trabalharam em silêncio e me
surpreenderam com a honrosa indicação que partiu de V. Exa.,
Deputado Célio Moreira, a quem garanto que a fidalguia de seu ato,
respaldado pelo Governador Aécio Neves, jamais será apagada do
meu espírito de gratidão.

Em Minas, casei-me com uma mineira. Fiz excepcional escolha.
Tenho dois filhos mineiros, Maria Letícia e Aluísio, presentes a mim
concedidos pela sorte do destino e pelo companheirismo e amor da
minha esposa Zélia, figura mais importante para o meu crescimento
moral, intelectual e de cidadão. A sua pertinência e prudência de boa
mineira de Baependi retornou-me a minhas origens e ensinou-me a
ser não o sem-defeito, mas aquele que procura minimizar os possíveis
defeitos naturais de todos os homens. Deixo o meu agradecimento à
minha esposa e filhos e também aos dois netos, Beatriz e Gustavo,
filhos de Maria Letícia, que são todos a razão do meu viver.

Neste dia tão importante, acabo de fazer uma breve síntese da
minha vida. Sei que mineiro fala pouco, mas diz o essencial. Espero
ter conseguido isso nessas poucas palavras.

Mais uma vez, termino com agradecimentos extensivos aos amigos
e amigas aqui presentes, que compartilham comigo desta honrosa
outorga. Sinceramente, sinto falta da presença de meus pais:
Santuzza de Almeida Vieira de Mello e Luiz Philippe Vieira de Mello,
meus eternos e saudosos mestres, que me encaminharam na vida e
comungaram comigo as minhas alegrias e tristezas.

Para encerrar, busco o compromisso de não macular, de forma
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alguma, a honra da qualidade de ser cidadão de Minas Gerais, Estado
que escolhi para viver e onde aprendi tudo o que sei e sou. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Neste instante, ouviremos a música “Wave”, de Tom

Jobim, que será executada pelos instrumentistas Sd. Hector, ao
teclado, e Sd. Ramos, ao saxofone. Em seguida ouviremos a música
“Tudo o que se quer”, tema do filme “Fantasma da ópera”, que será
interpretada pelo contratenor Ten. Soares.

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

Exmos. Srs. Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello;
Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais; José Ajuricaba da Costa e Silva, Ministro do TST no
período 1994 a 1996; Desembargador Paulo Roberto Sifuentes Costa,
Presidente do TRT-MG; Luís Cláudio Chaves, Vice-Presidente da
OAB de Minas Gerais; Deputado Célio Moreira, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem; familiares do homenageado;
senhoras e senhores; esta Assembléia tem a enorme satisfação de
promover esta solenidade em que o Desembargador Caio Luiz de
Almeida Vieira de Mello se torna, com todo merecimento, Cidadão
Honorário de Minas Gerais. Carioca por acidente, filho do ex-Ministro
do TST Luiz Phillipe Vieira de Mello, membro de uma família de
notáveis juristas, o Dr. Caio Luiz apresenta uma impecável folha de
serviços prestados à nossa Justiça.

Esta Casa tem a mais completa convicção de que nosso
homenageado saberá honrar este título, já que para isso não lhe
faltam, além do reconhecido saber jurídico, a determinação, a
coragem e a responsabilidade de um cidadão exemplar. Trabalhando
desde a idade de 19 anos, formou-se com brilhantismo na UFMG, que
hoje se orgulha de tê-lo no quadro de seus mais conceituados ex-
alunos. Inicialmente servidor da Justiça do Trabalho, onde galgou os
postos mais importantes da carreira administrativa, ocupou cargos
relevantes no nosso Estado, como a Procuradoria do Tribunal de
Contas, a Procuradoria da Defensoria Pública de Contagem e a
Presidência da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, entre



781

tantos outros.
Generosamente partilhou com a juventude os frutos desinteressados

de seu conhecimento e de sua experiência, como professor de Direito
do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na Faculdade Mílton
Campos. Vem participando, com a mesma notabilidade e idoneidade,
da banca examinadora de diversos concursos. Há sete anos integra,
como Desembargador e por nomeação do Presidente da República, o
TRT-MG, do qual ocupa atualmente a Vice-Presidência Judicial.
Apesar de sua juventude, o currículo que precocemente construiu já
lhe trouxe inúmeras condecorações, autenticando com toda
legitimidade sua competência profissional e seu vasto cabedal de
conhecimentos, aliados à ética e à dignidade pessoal.

Minas Gerais hoje abraça e reconhece este filho que sempre
contribuiu para o aperfeiçoamento de nossas instituições, tornando-se
um grande vulto de nossa vida pública e jurídica. Neste cidadão
autêntico e responsável, identificamos uma personalidade generosa,
ilibada e devotada à nossa sociedade, profundamente integrada aos
nossos valores mais caros. Em nome de todo o povo mineiro, a
Assembléia vê no Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira de
Mello a dignidade e a virtude para orgulhosamente ostentar este título
de Cidadão Honorário. 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 23, 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 23/9/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
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Inexistência de quórum especial para votação de veto - Discussão, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.615; designação
de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da
discussão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei nº 18.632; encerramento da discussão - Inexistência de quórum
especial para votação de veto - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros
- Eros Biondini - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite
- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, 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 João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 - A Presidência verifica, de plano, que não há
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quórum especial para a votação de veto, mas que há para a discussão
dos vetos que se encontram na faixa constitucional.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
18.615, que institui a política de incentivo aos atletas praticantes de
desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas e
dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão
de parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do
Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Agostinho
Patrús Filho. Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrús Filho, para
emitir seu parecer.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, meu parecer é
o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº
18.615

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto integral à
proposição em epígrafe, que institui a política de incentivo aos atletas
praticantes do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e
paraolímpicas.

Por meio da Mensagem nº 267/2008, publicada no “Diário do
Legislativo” de 19/8/2008, o Chefe do Poder Executivo encaminhou,
para apreciação desta Casa, as razões do veto.

Expirado o prazo regimental para a emissão de parecer pela
Comissão Especial, nos termos do art. 222, c/c o art. 145, § 2º, do
Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir
parecer em Plenário.

Fundamentação
A Proposição de Lei nº 18.615 visa a instituir a bolsa-atleta,

destinada a desportistas que não recebam patrocínio de empresas, a
praticantes do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e
paraolímpicas e, também, aos atletas de reconhecido destaque.

Em que pesem às alegações do Governador do Estado de que a
aprovação do projeto não foi precedida de um estudo do atendimento
das exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –,
há que levar em conta o disposto no art. 217 da Carta mineira, que
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estabelece como dever do Estado fomentar práticas desportivas
formais e não formais, como direito de cada um, observados, entre
outros requisitos, a destinação de recursos públicos para a promoção
do desporto de alto rendimento, além da proteção e do incentivo às
manifestações desportivas de criação nacional.

Em primeiro lugar, a competência dos Estados para legislar sobre
desporto, concorrentemente com a União, está prevista no inciso IX
do art. 24 da Constituição da República.

Como corolário, entendemos que o projeto não contraria a LRF,
visto que não acarreta no momento atual, nenhuma despesa. Trata-se
de uma política de incentivo aos atletas praticantes do desporto de
rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas. Em especial,
a proposição não gera despesa obrigatória de caráter continuado,
visto que não fixa para o Estado a obrigação legal de sua execução.

Na opinião deste relator, não há óbices legais no que tange à
programação e gestão de recursos orçamentários, por meio da
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ -, com vistas
ao atendimento da Proposição de Lei nº 18.615. De fato, no que
concerne ao dispêndio de recursos, parece-nos que o Estado, que
vem alcançando excelentes resultados na gestão da coisa pública,
pode, com a estrutura física e os recursos humanos de que dispõe,
proporcionar um serviço adequado e de baixíssimo custo, serviço este
que, de certa forma, está previsto em suas várias ações. Basta
canalizar os recursos já disponíveis para uma ação efetiva.

Com efeito, o Orçamento de 2008, Volume II - B, prevê, na
Subfunção Promoção do Desporto de Rendimento, o apoio técnico e
financeiro para equipes, atletas e paraatletas mineiros para
participação em competições, assim como a realização de eventos por
meio de Municípios ou entidades que contribuam para o
desenvolvimento do esporte especializado ou de rendimento, no valor
de R$2.360.300,00. Há também a Subfunção Minas Olímpica, que
prevê recursos da ordem de R$14.800.000,00, com o objetivo de
desenvolver estudos para viabilizar a implantação do Centro Olímpico
de Formação Esportiva, destinado a ensinar e treinar crianças,
adolescentes e jovens nas modalidades olímpicas e paraolímpicas.
Isto sem falar em ações complementares às subfunções
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anteriormente mencionadas.
Concordamos, no entanto, com a manutenção do veto em relação

ao art. 4º, incisos I e II, em função do caráter restritivo criado por
esses dispositivos no projeto de lei, ao estabelecer limites etários e
exigir tempo mínimo de residência no Estado como condição para a
concessão da bolsa atleta.

Por isso entendemos que as alegações do Chefe do Executivo no
que se refere ao veto da Proposição de Lei nº 18.615 são válidas no
que tange ao art. 4º, incisos I e II. Já no que se refere aos demais
dispositivos, esta Casa deve rejeitar o veto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao art. 4º,

incisos I e II, da Proposição de Lei nº 18.615 e pela rejeição do veto
aos demais dispositivos da referida proposição.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.632, que altera o art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28/8/85, que
reorganiza o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para a votação dos

vetos e tendo em vista que estes se encontram na faixa constitucional,
sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a Presidência
encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de amanhã, dia
24, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO - NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Jayro Lessa, Célio Moreira, Ivair Nogueira e Ademir Luca (substituindo
este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o
Deputado Ademir Lucas, membro da Comissão de Membros das
Comissões Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento Interno.
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 8/9/2008 o prazo
para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 2.675/2008. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.591/2008 (Deputado Lafayette de Andrada) e 2.641/2008 (Deputado
Zé Maia), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela aprovação, no turno único, do
Projeto de Lei nº 2.641/2008 (relator: Deputado Ademir Lucas, em
virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Lafayette de Andrada -

Fábio Avelar.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 10/9/2008
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
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Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.961/2007 e 2.262/2008 (Deputada
Gláucia Brandão) e 2.582 e 2.584/2008 (Deputado Agostinho Patrús
Filho). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.961/2007 e 2.262/2008 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão); 2.582 e 2.584/2008 (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho), que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/9/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão, membro da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana. Havendo
número regimental, o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, declara aberta a reunião e convida a tomar assento à mesa
os Srs. Paulo Eduardo Rocha Brant, Secretário de Estado de Cultura,
representando o Governador do Estado; Desembargador Luiz
Audebert Delage Filho, representando o Presidente do Tribunal de
Justiça; a Sra. Maria Eliana Novais, Subsecretária de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação,
representando as Sras. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de
Estado de Educação; Heloisa Starling, Vice-Reitora da UFMG; o Sr.
Aluízio Sales Júnior, Diretor Cinematográfico; e a Sra. Márcia Marques
de Morais, Professora Doutora da Pontíficia Universidade Católica de
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Minas Gerais - PUC Minas. A Presidência informa que a reunião se
destina à realização do debate público "Guimarães Rosa: O poder da
palavra" e, após tecer suas considerações iniciais, passa a direção
dos trabalhos à Deputada Gláucia Brandão, autora do requerimento
que deu origem ao debate, a qual dá a ata por aprovada e a
subscreve. A seguir, os músicos Rodrigo Delage e João Araújo
executam canções baseadas na obra de Guimarães Rosa. A
Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições, conforme consta nas notas taquigráficas. Segue-se
apresentação do Grupo Miguilim. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Neider Moreira - Rosângela Reis.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/9/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado
Zezé Perrella, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos
Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater questões relativas à
prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de
pessoas, regulamentada pelos Decretos nºs 44.035, de 2005, e
44.604, de 2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Lindberg Ribeiro Garcia, Assessor e Presidente do
Conselho de Transporte Intermunicipal e Metropolitano, representando
o Sr. Fuad Jorge Norman Filho, Secretário de Transportes e Obras
Públicas; Renato Soares, Presidente da Federação das Cooperativas
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de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais -
Fecominas; Nivaldo José Soares Junior, Presidente do Sindicato das
Empresas e Transportes Turísticos e de Fretamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte; Warley Martins de Miranda,
Presidente da Cooperativa de Transporte Especiais, que são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos
Deputados Doutor Viana e Juninho Araújo. O Presidente, Deputado
Vanderlei Miranda, como autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Retiram-se da
reunião os Deputados Doutor Viana e Carlos Pimenta. Registra-se a
presença dos Srs. Miranda Gonçalves Almeida, empresário, e Gildes
Marques, Presidente da Cooptransaço - Timóteo. 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, 24 de setembro de 2008.
Bráulio Braz, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2008
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico
Uejo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta, proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Valéria Simenov Thomé, chefe da assessoria parlamentar do Mapa,
publicado no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008; e do Sr. Gilman
Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, comunicando haver
designado os membros do Conselho Diretor das Ações de Manejo de
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Solos no Estado de Minas Gerais - CD Solo -, e encaminhando
formulário a ser preenchido com os nomes dos representantes, titular
e suplente, desta Casa, que comporão o referido colegiado. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº
2.519/2008 em turno único (Deputado Padre João); Projeto de Lei nº
899/2007 no 1º turno (Deputado Vanderlei Vangrossi). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Mensagem nº 212/2008 em turno único é redistribuída ao
Deputado Vanderlei Jangrossi, que solicita prazo regimental para
emitir seu parecer. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Padre
João, Chico Uejo e Antônio Carlos Arantes, em que pleiteiam seja
solicitado ao Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma
Agrária seja constituída uma comissão mista com técnicos dessa
Secretaria e da Assembléia Legislativa para, no prazo de 30 dias,
analisar os procedimentos de concessão de terras públicas e
devolutas e propor uma metodologia de trabalho relacionada com
esses processos; Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater as dificuldades que o setor
produtivo do leite vem enfrentando em decorrência da perda de renda,
o que ameaça a sustentabilidade da atividade no Estado; e Padre
João, em que solicita seja discutida, na audiência pública que irá
abordar o transporte de trabalhadores rurais, a Resolução nº 52, de
2008, da Secretaria de Transportes. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 17/9/2008
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Vanderlei Miranda e Luiz Humberto Carneiro
(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
Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, o direito à moradia, em especial a conquista
desse direito de 800 famílias da Fazenda Várzea do Moinho, no
Município de Sabará, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Regina Lages
Perilli, Promotora de Justiça da Comarca de Timóteo; Eliana de Souza
Moura, Coordenadora da Corregedoria-Geral da Secretaria de
Segurança Pública da Bahia, e do Sr. Dennis Mendonça Ramos,
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, (12/9/2008). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra.
Jaqueline Luzia de Lima, Presidente da Associação dos Lesados da
Várzea do Moinho, e os Srs. Willian Santos, advogado; Walter
Caetano Filho, empresário, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e 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, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nºs 3 a 5
(relator: Deputado Durval Ângelo). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte



792

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão e das Comissões de
Participação Popular e de Segurança Pública para, em audiência
pública, debaterem a situação do Centro de Internação Provisória
Dom Bosco - Ceip - nesta Capital. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Hely Tarqüínio, por indicação
da Liderança do Bloco BPS), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Elmiro Nascimento. 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 2.726, 2.739 e 2.740/2008 (Deputado
Gilberto Abramo); 2.723, 2.734 e 2.737/2008 (Deputado Sebastião
Costa); 2.728, 2.735 e 2.746/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.729,
2.730, 2.733 e 2.742/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.724,
2.727, 2.741 e 2.744/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.731, 2.732,
2.745 e 2.747/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.725, 2.736,
2.738 e 2.743/2008 (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.
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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 2.684 e 2.445/2008, ambos na forma do
Substitutivo nº 1, e 2.752/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.499/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 2.669/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Inácio Franco, em virtude de redistribuição); 2.690/2008 na
forma do substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira). Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade , no 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.534/2008 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição). O Projeto de Lei nº 2.678/2008 é retirado da pauta
atendendo-se a requerimento do Deputado Inácio Franco, 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
960/2007, 2.521/2008 este com a Emenda nº 1 e 2.703/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição); 1.916/2007,
2.635 e 2.683/2008 os dois últimos com a Emenda nº 1, 2.708,
2.710/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de
redistribuição); 2.369, 2.707, 2.709, 2.729 e 2.733/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.702, 2.716/2008, este com a
Emenda nº 1, 2.717, 2.718/2008 (relator: Deputado Inácio Franco, em
virtude de redistribuição); 2.711, 2.720, 2.731, 2.732/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); 2.713/2008, este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Neider Moreira). Os Projetos de Lei nºs 2.724,
2.726, 2.728, 2.734 e 2.735/2008 são retirados de pauta por falta de
pressupostos regimentais. 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 2.712, 2.721, 2.736 e
2.742/2008; ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais o Projeto de Lei nº 2.692/2008. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Carlos Pimenta.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2008

Às 10 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval
Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir, em audiência
pública, o Sr. José Cleves Silva, Jornalista, que alega ser vítima de
perseguição. O Presidente registra a presença dos Deputados João
Leite e Antônio Carlos Arantes. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. José Cleves Silva, jornalista; Cleves
Henrique de Abreu Silva; e a Sra. Vera Lúcia Godoi de Faria, Diretora
do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, que são convidados a
tomar assento à mesa. Os Deputados Durval Ângelo e João Leite,
autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem 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, 24 de setembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Wander Borges, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, e
da Sra. Aline Tristão Bernardes, Diretora de Áreas Protegidas do IEF,
publicados no “Diário do Legislativo”, em 12/9/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe
requerimento do Deputado Carlin Moura, a ser apreciado
oportunamente, em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir suspeita de irregularidade na venda de terreno da Codemig,
localizado em Ribeirão das Neves, onde se pretende instalar o Aterro
de Resíduo Industrial - Aterro Sanitário da Região Metropolitana.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca - Inácio

Franco.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 17/9/2008
Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Gustavo Valadares e Vanderlei Jangrossi, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, 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 apurar informações divulgadas na imprensa a
respeito da transferência de alguns vôos nacionais do aeroporto de
Confins para o da Pampulha, devido à pressão de companhias
aéreas, e avaliar a atual situação desses aeroportos e comunica o
recebimento do ofício do Sr. Sérgio João Galhardo Júnior, Gerente de
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Planejamento de Linhas, informando que a OceanAir não solicitou
nenhuma transferência das atuais operações no aeroporto de Confins
para o aeroporto da Pampulha. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Anderson Ribeiro Correia,
Superintendente de Infra-Estrutura Aeroportuária, representando
Solange Paiva Vieira, Diretora-Presidente da Anac; Issac Miguel
Ferrarezi, Assessor de Infra-Estrutura Aeroportuária, representando
Constantino de Oliveira Júnior, Diretor-Presidente da Gol Transportes
Aéreos S.A; Terci Rodrigues, Gerente de Vendas, representando
David Barione Neto, Presidente da TAM Linhas Aéreas S.A.; Juliana
Renault Vaz, Presidente da Associação Pró-Civitas; Flávio Marcus
Ribeiro de Campos, Presidente da Associação Amigos da Pampulha -
Apam -; Edílson de Almeida Júpiter, Presidente da Associação
Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá e Adjacências; José
Eugênio de Aguiar, Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo
no Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente faz suas considerações iniciais e passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a
presença dos Srs. Accacio F. Santos Júnior, Coordenador de
Comércio Exterior, e Hilton Gordilho T. de Freitas, Empreendedor
Público, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; e
Ricardo Alvarenga, da Gaia, Silva, Rolim e Associados. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Fábio
Avelar em que solicita que o Sr. Eugênio Aguiar, Presidente do
Sindicato das Empresas Turismo no Estado de Minas Gerais, seja
convidado permanente da Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Gil Pereira e Célio Moreira. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Gil Pereira, Presidente - Bráulio Braz - Célio Moreira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.733/2008
Comissão de Administração Pública

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

por objetivo dar denominação ao prédio destinado ao Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, situado no Município de Lavras.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.733/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Edifício Gil de Andrade Botelho ao prédio destinado
ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, situado na Avenida
Ernesto Matiolli, nº 960, Bairro Santa Efigênia, no Município de Lavras.

O homenageado formou-se em Direito, em 1933, na Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG, e, já no ano seguinte, foi nomeado
Promotor de Justiça. Atuou na Comarca de Lavras e nas vizinhas até
o ano de 1942, quando deixou a função e dedicou-se à advocacia.
Posteriormente, foi Vereador por dois mandatos, Conselheiro da
Cemig e membro do Rotary Club e da Cruz Vermelha

Conhecido na região por sua honestidade, competência e
dinamismo, atuou também na área empresarial, colaborando na
fundação da Companhia Lavrense de Eletricidade - CLE -, do Instituto
Superior de Ciências, Artes e Humanidades de Lavras - Inca - e do
Centro Universitário de Lavras - Unilavras. Na área rural, dedicou-se à
pecuária e à agricultura, sendo fundador do Sindicato Rural de
Lavras..

Por sua valiosa contribuição para a construção do bem comum,
consideramos justa e meritória a perpetuação da homenagem que lhe
pretende fazer o projeto de lei em análise.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.733/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.743/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Caratinga, com sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/9/2008, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para que proceda ao exame preliminar de
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 nº 2.743/2008 tem como objetivo conceder o título

de utilidade pública ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Caratinga, que, de acordo com o art. 1º de seu estatuto, “é
constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e
representação legal da categoria dos servidores públicos municipais”.

Inicialmente, cabe esclarecer que a concessão do título tem por
fundamento teórico o entendimento de que se trata de um meio
utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que prestam
serviços necessários à coletividade, como a assistência social, o
atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da educação
e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus serviços
devem ser executados da mesma forma que o governo os executaria,
para atender ao público em geral, sem distinção de raça, cor, credo ou
convicções políticas, e não tendo o lucro por finalidade.

Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do governo. O
título é concedido, em princípio, a entidades que desenvolvem algum
serviço considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança
entre este e a iniciativa privada. Deve ser considerada de utilidade
pública entidade que promova ações de relevância pública visando ao
bem-estar da população, de forma direta, buscando atingir o maior
número de beneficiários, em colaboração com o poder público na
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busca de seus objetivos de cunho social.
Observe-se que um sindicato tem como finalidade básica, segundo o

inciso III do art. 8º da Constituição da República, a defesa dos direitos
e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa,
inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quando presta
serviços de assistência, este fica restrito a seus filiados. Em
decorrência disso, o atendimento não beneficia a população de forma
generalizada, nem está comprometido com o interesse de todo e
qualquer cidadão.

Ressaltamos, ainda, que a Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre
a declaração de utilidade pública estadual, estabelece, em seu art. 1º,
que podem ser declaradas de utilidade pública as entidades
constituídas como associação ou fundação, com o fim exclusivo de
servir desinteressadamente à coletividade.

O sindicato é constituído como associação civil em sentido lato, pois
o registro no Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas apenas lhe
atribui personalidade jurídica. Para ser admitido oficialmente como
sindicato, o inciso I do art. 8º da Carta Magna exige seu registro no
órgão competente, assim considerado o Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme determinado pela Portaria nº 343, de 2000, que
disciplina o pedido de registro sindical.

Conseqüentemente, ele não pode ser considerado como associação
em sentido restrito, principalmente, por estar submetido às normas
trabalhistas, e não às leis civis, como as associações consideradas
pela Lei nº 12.972. É nas normas do direito do trabalho,
especificamente, na Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943 - que se encontram os dispositivos sobre a
estruturação, a administração e o funcionamento dos sindicatos.

Assim, a declaração de sua utilidade pública contraria a legislação
vigente por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas
beneficiadas pela Lei nº 12.972, nem identificada com o conceito de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.743/2008.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
Tarqüínio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.603/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar patrimônio cultural do Estado a Feira de Arte e
Artesanato da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição.

Vem a matéria agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVII,
“d”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno, para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise pretende declarar patrimônio cultural do

Estado a Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no
Município de Belo Horizonte, cabendo ao Poder Executivo a adoção
das medidas necessárias a seu registro no Livro de Registro dos
Lugares, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui
as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou
intangível que constituem patrimônio cultural do Estado.

No ano de 1969 nascia a Feira de Artesanato da Praça da
Liberdade, também conhecida como “Feira Hippie” em razão de o
artesanato ser uma das formas de expressão desse movimento
mundial e de vários dos expositores nele se integrarem. O que era
uma atividade de pequenas proporções tornou-se uma feira de
artesanato de reconhecimento nacional. O espaço original ficou
pequeno para o evento, o que resultou em sua transferência para a
Avenida Afonso Pena. Assim como o Mercado Central de Belo
Horizonte, a “Feira Hippie” carrega uma aura de mineiridade que
ultrapassa a mera atividade mercantil; é, antes, um local de lazer e
entretenimento para todos que a visitam.

A proposição em tela objetiva declarar as atividades praticadas
nessa feira de artesanato como patrimônio cultural de Minas Gerais.
Em que pese à flexibilidade de algumas opiniões, no mundo jurídico
tem-se o entendimento majoritário de que o registro de um bem
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cultural é ato eminentemente administrativo, praticado pelo órgão
estatal competente, que, no caso em questão, é o Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG.
Dessa forma, o objetivo da proposição em tela é indicar às
autoridades executivas e ao Ministério Público que reconhecemos
relevância cultural nas atividades praticadas na “Feira Hippie” e que,
portanto, essas atividades devem ser salvaguardadas. No entanto, a
caracterização como bem cultural a ser devidamente protegido só se
efetivará após o seu registro pelo Iepha-MG. Este é também o caso do
processo tradicional de fabricação, em alambique, da cachaça de
Minas, reconhecido como patrimônio cultural por meio da Lei nº
16.688, de 11/1/2007, que até o momento não tem seu registro
cultural efetivado, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que
institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou
intangível que constituem patrimônio cultural do Estado.

Assim, respeitada a competência legal deste Parlamento para a
matéria em questão, somos favoráveis à proposição em tela.

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

2.603/2008, no 1º turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Neider Moreira - Rosângela

Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.670/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico
em unidades prisionais e socioeducativas no âmbito do Estado de
Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em conformidade
com o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em estudo obriga o Poder Executivo a implementar
sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico nas unidades
prisionais e socioeducativas do Estado, de acordo com os seguintes
prazos e metas:

a) até janeiro de 2009, apresentação ao Corpo de Bombeiros Militar
de projeto individualizado de prevenção contra incêndio e pânico para
cada unidade prisional ou socioeducativa;

b) até janeiro de 2010, instalação dos instrumentos preventivos
especificados em norma técnica regulamentar em todas as unidades
prisionais e socioeducativas estaduais, na forma do projeto aprovado
de prevenção contra incêndio e pânico;

c) a partir de 2011, vistoria anual dos citados instrumentos para
aferir a manutenção de suas características técnicas de prevenção e o
atendimento das exigências legais e regulamentares.

Em caso de descumprimento da lei, ao Diretor da unidade prisional
ou socioeducativa, serão aplicadas as seguintes sanções
administrativas: advertência por escrito, multa, interdição da unidade.

Por fim, a proposição estabelece, em seu art. 3º, que será afixado,
em local de ampla visibilidade e fácil acesso ao público externo, na
sede da unidade prisional ou socioeducativa, laudo de vistoria e
liberação para seu funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG -, sob pena de interdição
imediata da unidade.

Como se vê, o projeto prescreve obrigação para o Poder Executivo,
tendo estabelecido, inclusive, cronograma para sua execução. Assim,
incorre o legislador no vício de inconstitucionalidade decorrente do
descumprimento do disposto no art. 90, inciso XIV, da Constituição do
Estado, que estabelece a competência privativa do Governador para
dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Não bastasse o óbice jurídico apontado, a proposição também
infringe o art. 66, inciso III, alíneas “b” e “e”, da citada Carta política,
uma vez que esses dispositivos conferem ao Governador do Estado a
iniciativa privativa para dispor sobre funções e atribuição de
competências para os órgãos da administração pública.
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Por outro lado, o projeto de lei em estudo trata de segurança
pública, dever do Estado e um de seus objetivos prioritários, além de
constituir direito e responsabilidade de todos.

Como finalidade precípua do exercício da segurança pública, está a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, nos termos dos arts. 2º, inciso V, e 136 da Constituição
mineira.

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas.
Assim, há que ressaltar a competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da
saúde, conforme estabelece o inciso XII, “in fine”, do art. 24 da
Constituição da República.

As normas de segurança referentes à prevenção e ao combate a
incêndio e pânico nas unidades prisionais e socioeducativas do
Estado vão ao encontro dos objetivos constitucionais e legais que
militam em benefício da proteção e da defesa da saúde humana,
principalmente se levarmos em conta que, nesses locais, as pessoas
se encontram presas e aglomeradas, havendo mais risco de morte em
caso de incêndio e pânico.

Por outro lado, lembramos que já existe, no ordenamento estadual,
a Lei nº 14.130, de 19/12/2001, que dispõe sobre a prevenção contra
incêndio e pânico no Estado e dá outras providências. Com respaldo
no princípio da consolidação das normas e na técnica legislativa, o
tratamento da matéria objeto da proposição em análise deve ser
introduzido no texto da lei mencionada, razão pela qual apresentamos,
ao final do parecer, o Substitutivo nº 1.

Esclarecemos que os dispositivos do projeto sob comento que não
foram incluídos no substitutivo padecem de vício de natureza
constitucional, por tratarem de matéria afeta às atribuições do Poder
Executivo, como foi salientado. Dessa forma, inserimos no art. 2º da
Lei nº 14.130, de 2001, o qual trata das ações de prevenção a
incêndio e pânico, parágrafo prevendo a prioridade da implementação
dessas medidas nas unidades prisionais e socioeducativas,
atendendo, sem incorrer em vício de inconstitucionalidade, o fim
almejado no projeto, qual seja a prevenção de incêndio e pânico nas
unidades em questão. E, para manter a coerência da mencionada lei,
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alteramos a redação do parágrafo único do art. 1º, submetendo aos
efeitos da lei as edificações e os espaços pertencentes ao Estado.

Por derradeiro, quanto à não-inclusão, no substitutivo, da norma
constante no art. 2º do projeto em exame, esclarecemos que o art. 4º
da lei em questão já prevê a aplicação de advertência, multa e
interdição para as infrações tipificadas no seu art. 3º, quais sejam
deixar de instalar os instrumentos preventivos especificados em
norma técnica regulamentar ou instalá-los em desacordo com as
especificações do projeto de prevenção contra incêndio e pânico ou
com as normas técnicas regulamentares bem como não fazer a
manutenção adequada dos mencionados instrumentos, alterar-lhes as
características, ocultá-los, removê-los, inutilizá-los, destruí-los ou
substituí-los por outros que não atendam as exigências legais e
regulamentares.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.670/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.130, de 19 de

dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Consideram-se edificação ou espaço destinado a

uso coletivo, para os fins desta lei, os edifícios ou espaços comerciais,
industriais ou de prestação de serviço, os prédios de apartamentos
residenciais, bem como as edificações e os espaços pertencentes ao
Estado.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 14.130, de 2001, fica acrescido do
seguinte § 2º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 2º - (...)
§ 2º - As unidades prisionais e socioeducativas terão prioridade na

implementação das ações previstas neste artigo.”.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.706/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Gilberto Abramo, Sávio Souza Cruz e
Adalclever Lopes, o Projeto de Lei nº 2.706/2008 tem por objetivo
alterar a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a
contagem, a cobrança e o pagamento dos 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição sob comento modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004,

que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento
dos 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.

Para tanto, a proposição em estudo altera a redação do “caput” do
art. 10, que passa a fazer referência à taxa de fiscalização judiciária;
acrescenta à lei em que questão o art. 10-A, dispondo que os
emolumentos serão cobrados em valores fixos, por ato, ficando
vedada a utilização de faixas que estabeleçam valores mínimos e
máximos; altera a redação dos arts. 32, 34, 35, 38 e 42, modificando a
sistemática referente à compensação dos atos gratuitos e da
complementação de receita das serventias deficitárias.

De acordo com a nova redação, o recolhimento do valor previsto no
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parágrafo único do art. 31 far-se-á mediante depósito mensal em
conta específica, a crédito de fundo público estadual, escolhido pelo
Poder Executivo entre os já existentes.

E, ainda, a destinação dos recursos atenderá à seguinte ordem de
prioridade: compensação aos registradores civis das pessoas naturais
pelos atos gratuitos praticados em virtude de lei e complementação de
receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias, até o limite de
R$1.000,00 por serventia.

Os registros de nascimento e óbito serão compensados até o limite
máximo de R$35,00 por ato, os de casamento, até o limite de R$56,00
por ato, sendo os demais compensados na forma do regulamento.

Considerar-se-á como receita bruta das serventias a soma dos
valores recebidos a título de emolumentos, inclusive os por atos
praticados por serviços notariais e registrais anexos, se houver,
excluída a compensação dos atos gratuitos.

A compensação dos atos gratuitos bem como a complementação da
receita bruta das serventias deficitárias serão efetuadas pelo
mencionado Fundo, na forma do regulamento, devendo o titular de
cartório que tiver conhecimento do descumprimento das normas
relativas à citada compensação e complementação informá-lo à
Corregedoria.

Por fim, o art. 38 passa a estabelecer que a Secretaria de Estado de
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 no Anexo da lei em tela e os
valores repassados pelo Fundo às serventias.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua
esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o
aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação da conveniência
e da oportunidade da matéria às comissões de mérito, em obediência
ao que dispõe o Regimento Interno.

O Estado é competente para tratar do tributo a que se refere a lei
que se pretende modificar. O art. 236, § 2º, da Constituição Federal
determina que lei federal estabelecerá as normas gerais para a
fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
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notariais e de registro. O referido parágrafo foi regulamentado na Lei
nº 10.169, de 2000, a qual dispõe, em seu art. 1º, que os Estados e o
Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se, pois, que
o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre
emolumentos e, no âmbito de sua competência, editou a Lei nº
15.424, de 30/12/2004. Esta é a norma que se pretende modificar por
meio do projeto de lei em exame, e inexiste óbice a que parlamentar
deflagre o processo legislativo, neste caso.

No entanto, quanto à fixação de um valor único para o registro de
documento com conteúdo financeiro, como se vê nas tabelas anexas
ao projeto de lei, temos a esclarecer que a citada Lei Federal nº
10.169, de 2000, que trata das normas gerais para a fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, estabelece, em seu art. 2º, III, que, para a fixação do valor
dos emolumentos, a Lei dos Estados e do Distrito Federal levará em
conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de
registro, sendo os atos específicos de cada serviço classificados em
atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro e atos
relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, cujos
emolumentos serão fixados mediante a observância de faixas que
estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais se enquadrará o
valor constante no documento apresentado aos serviços notariais e de
registro.

No que toca à compensação dos atos gratuitos e à compensação de
receita das serventias deficitárias, salientamos que a Lei Federal n°
9.534, de 10/12/97, estabelece que não serão cobrados emolumentos
pelo registro civil de nascimento, pelo assento de óbito nem pela
primeira certidão respectiva, concedendo aos reconhecidamente
pobres a isenção do pagamento de emolumentos pelas demais
certidões extraídas pelo cartório de registro civil. A lei estadual que se
pretende modificar estabelece, em seu art. 21, que os declaradamente
pobres estão isentos do pagamento de emolumentos pela habilitação
do casamento e as respectivas certidões e pelo registro de
emancipação, ausência, interdição e adoção.

A Lei Federal nº 10.169, por sua vez, reza, em seu art. 8º, que os
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Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência,
estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das
pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles praticados, conforme
estabelecido em lei federal, não podendo gerar ônus para o poder
público, podendo o Estado, dessa forma, criar mecanismo de
compensação dos atos gratuitos.

Atualmente, a compensação é realizada com recursos provenientes
do recolhimento de quantia equivalente a 5,66% do valor dos
emolumentos recebidos pelo notário e pelo registrador, a ser
depositado mensalmente, em conta específica, aberta pelo Sindicato
dos Oficias do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de
Minas Gerais – Recivil –, em banco oficial e administrada por uma
comissão gestora composta por um representante indicado pela
Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de Minas Gerais –
Serjus –; um representante indicado pelo Sindicato dos Notários e
Registradores de Minas Gerais – Sinoreg –; um representante
indicado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de
Minas Gerais – Anoreg –; quatro representantes indicados pelo
Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais do
Estado de Minas Gerais – Recivil.

Sabe-se que os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, por delegação do poder público, estando reservada
ao Poder Judiciário a fiscalização desses atos, os quais são
remunerados por taxa. Como se vê, é predominante nos serviços em
questão o seu caráter público, sendo, dessa forma, razoável e
conveniente que os recursos provenientes dessa atividade sejam
geridos pelo poder público, especialmente pelo Poder Executivo,
delegatário desses serviços, como pretendido no projeto em estudo;
todavia, entendemos que cabe a esse Poder decidir, no exercício de
seu juízo discricionário, a forma e por quem os recursos em questão
serão geridos, não devendo constar na lei a indicação do Fundo.

Tendo em vista o exposto, verificamos que há compatibilidade entre
o ordenamento jurídico e a proposição em análise, devendo ser a
matéria objeto de apreciação e deliberação pelo Poder Legislativo. E,
para corrigir impropriedades destacadas neste parecer,
apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 1.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.706/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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 art. 32 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 32 – Os valores relativos ao recolhimento a que se refere o

parágrafo único do art. 31 serão repassados ao Poder Executivo, nos
termos de regulamento.”.

Art. 2º – O “caput”, o inciso II, os §§ 1º e 2º do art. 34 da Lei nº
15.424, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 – A destinação dos recursos previstos neste capítulo
atenderá à seguinte ordem de prioridade:

(...)
II – complementação de receita bruta mínima mensal das serventias

deficitárias, até o limite de R$1.000,00 (mil reais) por serventia.
§ 1º – Os registros de nascimento e óbito 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
registros, 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 os por atos praticados por serviços notariais e registrais
anexos, se houver, excluída a compensação de que trata esta lei.".

Art. 3º – O art. 35 da Lei nº 15.424, 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
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efetuados pelo Poder Executivo, na forma do regulamento.".
Art. 4º – O art. 36 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a ter a seguinte

redação:
"Art. 36 – Considera-se deficitária a serventia cuja receita bruta,

somados os emolumentos recebidos, inclusive os originários de atos
de outros serviços notariais ou registrais anexos, se houver, e
excluídos os valores recebidos a título de compensação por atos
gratuitos, não ultrapassar R$1.000,00 (mil reais) mensais.".

Art. 5º – O art. 38 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 38 – A Secretaria de Estado de 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 item de cada uma das
tabelas constantes no Anexo desta lei e os valores repassados às
serventias.".

Art. 6º – O parágrafo único do art. 42 da Lei nº 15.424, de 2004,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 42 – (...)
Parágrafo único – O titular de cartório que tiver conhecimento de

descumprimento do disposto neste capítulo deverá informá-lo à
Corregedoria-Geral de Justiça.".

Art. 7º – Revogam-se os arts. 33, 37, 39, 44 e 45 da Lei nº 15.424,
de 2004.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 25/9/2008
Presidência da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Agostinho

Patrús Filho - André Quintão - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - João
Leite - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Falta de Quórum
A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - 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 45ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2008

Presidência do Deputado Durval Ângelo
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

1º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Secretário
Juliano Fisicaro Borges - Palavras da Sra. Emely Vieira Salazar -
Palavras da Sra. Makota Djanganga Kiamaza - Palavras da Sra. Maria
Teresa dos Santos - Palavras da Srta. Ayana Moreira de Assis -
Palavras do Sr. José do Carmo Lana Marciano - Palavras do Ministro
Paulo de Tarso Vannuchi - 2º Painel: Composição da Mesa - Votação
e aprovação do regulamento da conferência - Palavras do Sr.
Menelick de Carvalho Netto - Palavras da Sra. Amelinha Teles -
Palavras do Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Doutor Viana - Adalclever Lopes - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Délio Malheiros - Durval Ângelo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio -
João Leite - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 9h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da 3ª
Conferência Estadual de Direitos Humanos, com o tema:
“Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos: Superando as
Desigualdades”, preparatória para a 11ª Conferência Nacional de
Direitos Humanos. Esta Conferência Estadual é uma realização
conjunta do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos e tem os seguintes objetivos: avaliar a
situação dos direitos humanos em Minas Gerais; propor diretrizes para
a revisão e a atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos;
propor diretrizes para a revisão e atualização do Programa Mineiro de
Direitos Humanos; eleger as delegadas e os delegados que
representarão o Estado de Minas Gerais na 11ª Conferência Nacional
de Direitos Humanos; elaborar relatório sobre o tema proposto e
encaminhá-lo ao Grupo de Trabalho da 11ª Conferência Nacional de
Direitos Humanos, em cumprimento à etapa estadual.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Ministro Paulo de Tarso Vannuchi, Secretário Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Juliano Fisicaro
Borges, Secretário Interino de Estado de Desenvolvimento Social;
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João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado de Direitos
Humanos; as Exmas. Sra. Emely Vieira Salazar, Presidente do
Conselho Estadual de Direitos Humanos - CONEDH -; Makota
Djanganga Kiamaza, Representante da Comunidade Tradicional
Terreiro de Candomblé Bakise Bantu Kasanje - Coletivo de Entidades
Negras - CEN -, e Maria Teresa dos Santos, Presidente do Grupo de
Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade; e a Srta.
Ayana Moreira de Assis, membro da comunidade religiosa de Matriz
Africana Manzo Ngunzo Kaiano.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do Exmo. Sr.

César Vanucci, Ouvidor-Geral da Prefeitura de Belo Horizonte.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino
Nacional, que será executado pelo Sr. José do Carmo Couto,
sanfoneiro do Coral do Instituto São Rafael.

O Sr. José do Carmo Couto - Senhoras e senhores, bom-dia. É com
muita alegria que aqui me encontro pela segunda vez, participando da
abertura deste evento. Gostaria de pedir um favor aos senhores. No
ano passado eu toquei o hino, e ninguém cantou. Então, eu gostaria
que todos os senhores cantassem comigo, para que esta abertura
tenha maior brilhantismo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos, setembro de 2008.
Os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma
comemoração muito especial para o resgate do humano e a
superação da barbárie pela comunidade internacional e para a
consternação do pós-guerra. Essa data tem um significado muito
especial, quando os Estados do Brasil realizam suas conferências
estaduais, trabalham seus planos estaduais de direitos humanos, e o
governo federal, com entidades da sociedade civil, convida-nos, com a
Comissão de Minorias e Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, para a 11ª Conferência Nacional. Realmente, o ano de
2008 tem um significado muito especial. Para quem acha que as datas
não carregam em si apenas meras coincidências, mas um mistério a
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mais, vale lembrar que, além dos 60 anos, também celebramos neste
ano os 160 anos do Manifesto Comunista, quando foi dado um grito
contra a opressão causada pela exploração econômica dos
trabalhadores, em que a classe trabalhadora do mundo inteiro foi
convocada para a grande missão de resgatar o humano na sociedade
em que vivemos. Lembramos também os 40 anos das históricas
greves operárias de Osasco, em São Paulo, e de Contagem, em
Minas Gerais, do endurecimento do regime militar com o AI-5, com um
novo ciclo de repressão, de violência, de tortura, de todo o lixo e
entulho autoritário produzido pela ditadura militar.

Este é o ano também em que nos lembramos, no mês de abril, dos
40 anos do assassinato de Martin Luther King, grande na luta pelos
direitos civis, e que resgatou a busca pela igualdade, a superação das
injustiças dos negros nos Estados Unidos. Foi ele que disse a
seguinte frase, entre tantos outros pensamentos, que é o norte para
toda e qualquer luta pela universalidade dos direitos humanos: “A
injustiça, em qualquer lugar, ameaça a justiça em todos os lugares”.

Neste ano também comemoramos os 20 anos da nossa Constituição
Federal, tenra flor que desabrochou após um período difícil dos anos
de ditadura militar, o qual interrompeu tantos processos de
desenvolvimento neste país. É a Constituição consagrada como
cidadã, mas, com toda a certeza, se fossem cumpridos os seus seis
primeiros artigos, talvez não precisássemos do resto dela;
Constituição que, logo no art. 1º, define a nossa Nação como uma
República Federativa constituída em um Estado Democrático de
Direito. Aí está a chave da nossa compreensão de que falar de
direitos humanos é falar de democracia, é falar de construção
permanente de uma sociedade democrática. Nesse mesmo artigo são
definidos pilares do Estado Democrático de Direito, com a soberania
em primeiro lugar, porque, sem independência, sem soberania não
vamos para frente. Estamos na semana da Pátria e nos lembramos de
como a independência é um processo longo e difícil a ser construído
neste país. Logo depois há dois incisos: a cidadania e a dignidade da
pessoa como pilares fundamentais de qualquer defesa e de qualquer
proclamação dos direitos humanos. Constituição que consagra, além
dos direitos individuais e políticos, no art. 5º, também os direitos
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sociais e econômicos, que são estabelecidos de acordo com essa
visão da indivisibilidade e da amplitude da expressão “direitos
humanos”.

Falando das chamadas coincidências de datas, celebramos, em
julho, os 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos
filhos mais queridos da Constituição Federal. Existem aqueles que
dizem que esse estatuto é de Primeiro Mundo, como se o Primeiro
Mundo precisasse colocar no papel um estatuto como o nosso, que
diz que criança tem de ser respeitada; não pode sofrer violência; não
pode ter diminuída a sua dignidade; não pode ser ultrajada com
trabalho escravo, violência sexual e tantas outras coisas. Nenhum
país do mundo precisa incluir isso em nenhum texto legal.

Então, esperamos aproveitar essas energias positivas para
definirmos as diretrizes para os planos estadual e nacional, e para que
elas possam ser cumpridas e efetivadas nas políticas públicas, tendo
claro que o poder público, por mais híbrido que possamos parecer, ao
presidirmos uma comissão estatal, ao sermos Subsecretário de uma
Secretaria de Direitos Humanos estatal e ao sermos dos movimentos
sociais, só conseguirá modificar, traduzir e efetivar políticas quando a
sociedade organizada participar, quando o povo der o seu grito. Há
pouco, na TV Assembléia, eu e a Diretora Márcia Martini éramos
entrevistados no programa “Panorama ao Vivo”, e entrou uma
reportagem com uma pergunta simples, dirigida a dezenas de
pessoas na Praça Sete: O que são direitos humanos? Ficamos
impressionados - e registramos isso no ar - com a consciência nas
respostas. Como a população, cada vez mais, está se
conscientizando acerca do que são direitos humanos. Fiz um
comentário a esse respeito e registrei também que, quando iniciamos
a luta aqui na Comissão, dos 853 Municípios de Minas, não tínhamos
nem 30 com uma comissão específica de direitos humanos, ou nome
análogo, em suas Câmaras. Hoje, esse número já passa de duas
centenas. Também registrei que trabalhávamos com três ou quatro
entidades - nos 14 anos que estou Deputado, estive 14 anos
participando da Comissão de Direitos Humanos - e hoje o fazemos
com centenas delas. Temos até entidades de policiais: o Luiz
Gonzaga, da Aspra, aqui na minha frente, criou uma comissão de
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direitos humanos. Na semana retrasada, o Presidente da Amagis de
Minas Gerais, o Dr. Nelson Messias, disse: “Entre as comissões da
Amagis, criamos uma comissão de direitos humanos para ser parceira
da sociedade e da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia”.
Comentava sobre a mobilização da sociedade e o crescimento de
mecanismos de controle e defesa da sociedade como um grande
apoio para aqueles que, estando no poder público, querem fazer um
trabalho sério na linha de defesa dos direitos humanos. E o segundo
comentário que fiz foi o de que hoje violar direitos humanos está
sendo um péssimo negócio. Quantos servidores públicos de Minas
hoje estão presos ou afastados por denúncias de tortura? Quantos
violadores de direitos humanos da sociedade estão presos depois de
campanhas contra a pedofilia, a violência sexual de crianças e
adolescentes, trabalho escravo, trabalho infantil e tantas outras formas
de degradação da vida humana?

Termino com uma reflexão de Leonardo Boff, feita no programa em
que estávamos agora: “O novo nome de direitos humanos hoje é a
vida, e o fundamental para conquistar esses direitos é estabelecermos
novas formas de convivência entre os humanos”. Essa é a grande
questão. Se esse for o norte de nosso caminho, o nosso percurso a
ser trilhado, com toda a certeza, direitos humanos deixará de ser uma
palavra restrita a acordos e pactos assinados ou a solenes
declarações e, mais ainda, deixará de ser uma palavra vã na
sociedade. Esperamos, então, muito desta conferência, que contou
com uma presença das mais representativas, o que está no espírito
da Comissão de Direitos Humanos, da Assembléia e da Subsecretaria
de Direitos Humanos: se sozinhos fazemos bem, com toda a certeza,
cantamos muito melhor com a sociedade, com a participação de
todos.

Hoje, estamos aqui, nesta conferência que é fruto de 11 encontros
regionais e um encontro municipal, na cidade de Pains. Nosso tempo
é exíguo: tivemos de negociar com a Subscretaria Nacional -
entendemos os prazos que eles têm de seguir - uma prorrogação do
prazo, mas realizamos 11 encontros regionais, esforço das entidades,
da sociedade e da Subsecretaria de Direitos Humanos. Nos
encontros, havia uma média de 150 delegados, mas houve encontros
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com mais de 200. Quem está aqui, além da grande tarefa que tem
pela frente, representa muita gente e o que há de melhor daqueles
que lutam pelos direitos humanos, pela dignidade, pela cidadania; que
procuram fazer de sua vida um espelho dessa luta em Minas Gerais.

Muito obrigado pela presença de todos; muito obrigado à comissão
organizadora, fundamental na coordenação dos grupos de trabalho;
muito obrigado pela assessoria da Subsecretaria dos Direitos
Humanos, da Sedese; e muito obrigado também pelo trabalho da
assessoria da Assembléia, que assumiu essa tarefa num prazo exíguo
e contribuiu para a realização deste encontro. Sejam bem-vindos.

O poeta Fernando Pessoa, em “Mar Português”, diz que o sal
daquelas águas eram lágrimas de Portugal e também dos povos
conquistados por tanta exploração. Ele também nos diz que quem não
atravessar o Bojador não vai além da dor e termina com versos
brilhantes: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”. Todos os
que aqui estão têm grande alma e demonstraram isso na preparação
desta 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos. Nosso sincero
muito-obrigado.

Palavras do Secretário Juliano Fisicaro Borges
Exmos. Srs. Ministro Paulo de Tarso Vannuchi, Deputado Durval

Ângelo, prezado amigo e companheiro João Batista de Oliveira, Emely
Vieira Salazar, Makota Djanganga Kiamaza, Maria Teresa dos Santos
e Ayana Moreira de Assis, bom-dia. Inicialmente agradeço a
participação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do
CONEDH -, dos movimentos sociais e entidades de classe e, em
especial, da equipe da Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos,
na pessoa do Subsecretário João Batista, pela realização e pela
organização desta conferência estadual.

Esta conferência tem o objetivo não só de propor diretrizes e
avaliações de políticas públicas do Estado, mas também de contribuir
para a formulação do plano nacional de direitos humanos,
especificamente. E possui um aspecto primordial, pois congrega
vários segmentos temáticos na área de direitos humanos.

Desde 2003, realizamos 19 conferências estaduais e segmentos
temáticos na área de direitos humanos. Mas esta, pela demanda que
houve de inscrições, demonstra sua importância. Os senhores terão
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oportunidade de, nestes dois dias, participar das discussões para a
formulação e o acompanhamento de políticas públicas não só do
Estado, mas também de toda a sociedade.

Como bem disse o Deputado, a população amadureceu e está mais
consciente no que diz respeito aos direitos humanos.

Não podemos deixar de falar sobre os avanços nessa área. No
âmbito do governo, sobre o qual posso falar com mais propriedade,
em 2003, foram criados a Subsecretaria de Direitos Humanos, o
Observatório e o Escritório de Direitos Humanos; em 2007, a
Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Criança e a Coordenadoria
Especial para Direitos da Mulher, todos segmentos temáticos,
demonstrando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de políticas
públicas na área de direitos humanos.

Logicamente, não temos a pretensão de esgotar todos os
processos, mas sem dúvida progrediu-se muito no que diz respeito
aos direitos da pessoa e à garantia desses direitos, evitando e
combatendo momentos nefastos e repugnantes da recente história do
Brasil.

Temos realizado alguns programas no Estado, principalmente no
que se refere ao combate ao trabalho infantil, como o Promover e o
Projeto Reciclando Oportunidades. Desenvolvemos o projeto de
ampliação de vagas nas penitenciárias e os projetos de
aperfeiçoamento e capacitação dos conselhos tutelares. Em parceria
com o governo federal, desenvolvemos o Programa de Proteção a
Vítimas e Testemunhas - Provita - e o Programa de Proteção a
Crianças Ameaçadas de Morte.

Mais uma vez, agradeço a participação da Assembléia Legislativa,
fundamental na organização deste evento. Agradeço também a
participação da sociedade. De vez em quando, pergunto aos meus
alunos se já estiveram em alguma audiência na Assembléia
Legislativa, se já participaram da discussão de reformulação de algum
plano. O controle da sociedade e sua participação na formulação de
políticas públicas são fundamentais para qualquer governo, quer
federal, quer estadual, quer municipal.

Fico muito satisfeito, ao verificar a presença maciça da sociedade
nesta conferência. Reafirmo o compromisso do governo em continuar
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criando mecanismos que, cada vez mais, garantam o direito e a
dignidade das pessoas. Desejo a todos uma ótima conferência. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Emely Vieira Salazar
Cumprimento os companheiros integrantes da Mesa, as autoridades,

esta bonita platéia de militantes, os companheiros do Conselho
Estadual de Direitos Humanos e da Pastoral, e os representantes dos
mais importantes segmentos das minorias dessa nossa sociedade
perversa. Bom-dia a todos e às pessoas que se encontram nas
galerias. É uma grande satisfação ver a resposta da sociedade ao
apelo desta conferência. Surpreendeu-nos, de forma positiva, ver que,
de fato, já se torna uma realidade o compromisso com os direitos
humanos. Isso se comprova hoje com o empenho na preparação
desta conferência. Graças à participação da Subsecretaria de Direitos
Humanos, à estrutura desta Assembléia, ao trabalho executado pelo
Conselho, a tudo isso, reafirmo e reforço o fato de que os direitos
humanos ganham o espaço que lhe é devido. Queremos que esta
conferência, de fato, seja um marco na história dos direitos humanos
em Minas Gerais. Que este tema deixe de ser simplesmente uma
questão de grupos, de organizações não governamentais, de algumas
Secretarias, de alguns setores do governo, vindo a ocupar a
centralidade que lhe é devida. Que os compromissos retóricos se
tornem verdadeiros, instigados, açoitados e cobrados pela sociedade
organizada, por essa militância, que deve crescer cada vez mais.
Fazemos votos e trabalhamos para que os direitos humanos se
tornem o centro das políticas públicas e que o governo saia da
retórica. Ao dizer isso, não desconheço os avanços conquistados,
mas cabe a nós, membros da sociedade, apontar o que não foi feito,
as lacunas, os grupos que não têm visibilidade. Este é o nosso papel.
Muito obrigado, bom-dia e um bom trabalho para todos nós.

Palavras da Sra. Makota Djanganga Kiamaza
Antes de falar qualquer coisa, queremos cantar uma reza, pedindo a

bênção aos mais velhos e aos mais novos.
- Procede-se à Cantiga da Divindade, da Fertilidade, do Amor e da

Tolerância, Mametu Dandalunda Kysimbi Kyamaza.
Quando iniciei com a benção, saudei os meus ancestrais. Agora
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cumprimento os membros da Mesa, os participantes, os convidados e
os observadores.

Direitos humanos e políticas públicas: a raiz da violência, que é mais
difícil de ser reconhecida, está no modo de se tratar o outro a partir do
próprio interesse, sem considerá-lo na sua realidade pessoal, sem
respeitá-lo na sua dignidade própria. A raiz da violência consiste em
não amar o destino do outro; não se interessar pelo bem do outro; dar
sempre precedência ao próprio interesse, à própria conveniência e
vantagem.

São visíveis os elos entre o Brasil e a África na história da cultura. É
importante o conhecimento da história da África e de determinadas
culturas africanas para a formação da cultura brasileira. A Lei nº
10.639, de 2003 atende a todas essas demandas. Essa é uma das
reparações devidas ao afrodescendente. O Brasil vive um momento,
em pleno século XXI, de fúria antidemocrática e incivilizada dos
fanáticos religiosos. Estamos voltando às trevas da Santa Inquisição,
iniciada no século XV. As casas dos religiosos e das religiosas de
matriz africana e os próprios religiosos e religiosas estão sendo
agredidos de forma incisiva. Certos cultos fundamentalistas - não
posso citar as igrejas, mas, ao dizer cultos fundamentalistas, estou
dizendo quem são na realidade - propagam a intolerância religiosa,
quando apontam as religiões de matriz africana como coisa maligna a
ser destruída. Quer dizer, quem não compreende acredita nisso. As
denúncias por parte dos religiosos estão sendo feitas. Queremos a
aplicação da Lei Caó, Lei nº 7.716, de 1989, e que os delegados e os
Comandantes de Batalhões de Polícia obedeçam ao ritual processual
obrigatório de registro das denúncias e averiguação. De fato, isso não
ocorre. A nossa reparação histórica precisa ser feita. A titulação das
terras dos quilombolas, o estatuto da promoção da igualdade e as
cotas não são benefícios, mas reparações às descendentes e aos
descendentes dos mais de 4 milhões de africanos seqüestrados do
continente africano para o Brasil em quase quatro séculos de
exploração e que sofreram tortura; enfim, 120 anos de abolição
inacabada.

Agradeço a Bakise Bantu Kasanje, Tatetu Arabomi, Makotas,
Kambonos, Kotas e Ndumbes. “Makuiu”.
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Palavras da Sra. Maria Teresa dos Santos
Bom-dia a todos os que deram um jeito de estar aqui, hoje: uns

perdendo dia de serviço; outros vindo de tão longe, de todos os lados.
É uma honra muito grande estar com vocês. O povo diz que esta é a
Casa do povo, mas o povo mesmo a freqüenta muito de vez em
quando, não todos os dias. Só me sinto bem onde sou bem-vinda.

Hoje darei o meu recado bem rápido a vocês. Sou uma trabalhadora
pobre e sem muito estudo, mas sempre soube o que é serviço
pesado, trabalhar para sobreviver e para dar de comer à minha família
e ao povo que não é da gente, mas que precisa. Normalmente, há
poucos como eu nesta Assembléia, mas hoje não. Estamos na
abertura desta tão importante conferência. Somos duas negras
adultas, mães de família, pobres e trabalhadoras, com muito orgulho,
porque lutamos desde o início, desde o primeiro dia, para que os
movimentos sociais e o povo estivessem aqui representados.
Representamos e somos representados ao mesmo tempo. Consegui
entender isso outro dia, conversando com a D. Diná, do Grupo de
Amigos.

Ela disse que, se a gente não corre atrás, tudo parece que anda
para trás. Os processos não andam, é um joga-para-lá-e-para-cá que
só vocês vendo. Sozinhos, o preso e a família dele sofrem mais do
que Cristo na cruz. Deus que me perdoe. Já disse isso no Tribunal de
Justiça, no seminário que lá fizemos contra a privatização das
cadeias. Ficar comparando sofrimento de preso com o de Jesus. É
isso mesmo. Preso está tomando chicotada, que só vocês vendo. É
julgamento rapidinho. O povo mais burro ainda pede até pena de
morte. Se pudesse crucificar ladrão, tinha uma estrada de cruz daqui
até Brasília. Sozinhos, sofremos demais. É a maior covardia.
Organizados, parece que o sofrimento diminui. Cada um parece
carregar um pouquinho do peso do outro, como acontece em mutirão.
Quero repetir também o que disse na audiência pública da Comissão
de Direitos Humanos, no final de março deste ano, nesta Assembléia.
Naquela tarde, dizia que o sistema penitenciário não funciona porque
não há boa- vontade. É só maldade. Se o povo ganhasse por maldade
que faz, por coração de mãe que aperta, que chora, por filho que
maltrata, estavam todos milionários. Tem até um livro, um tal de POP,
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que é o proceder deles lá, que eu chamo de livro da maldade. Hoje eu
repito. A Justiça prende o sujeito e deixa ele lá, sofrendo. Sofrendo e
fazendo a família dele sofrer mais ainda. Não tem uma semana que a
gente não escuta relato de preso espancado. A gente denuncia,
chama o Ministério Público, chama os direitos humanos. A Defensoria
Pública sabe, o Tribunal de Justiça sabe. O Deputado Durval Ângelo
fala, vai lá. Outro dia não barraram o Deputado na Dutra Ladeira,
gente? Vocês estão rindo? A coisa é séria. Barraram o Deputado para
esconder o que estava feio lá dentro. A coisa estava tão feia que não
deixaram o Deputado entrar. Espancamento, cela escura, solitária,
escracho com preso e com família de preso. É só tranca e maldade,
como está direto por todo lado. Parece que é só isso que o povo sabe
fazer. Ah, eles sabem fazer propaganda também! Em maldade e
propaganda, só dá craque. O preso fica lá dentro do presídio sendo
torturado e a tendência é sair de lá pior do que entrou, sair bem pior. A
única coisa que a pessoa aprende apanhando é a bater! Não tem
jeito. Vamos colocar a mão na consciência, gente. Chega de maldade.
Vamos pensar em tratar com humanidade tanto o preso quanto a sua
família. Se não quiser tratar com humanidade tem que dar um jeito. O
povo exige respeito. Não é porque tá preso que pode ser tratado sem
respeito.

Outra coisa que esse povo parece que esquece: preso não vota,
mas a família vota. Outro dia, as duas Fernandas lá do setor Jurídico
do Grupo explicaram que, enquanto não houver uma sentença, sem
mais possibilidade de recurso, o preso pode votar. Estamos nessa luta
também. Direito é direito para todo o mundo. Na hora de prender não
tem lei? Então, todo o mundo tem que respeitar o que está na lei, não
é não? De todo jeito, familiar de preso vota e tem um tanto de eleição
vindo aí. Acabando com a maldade, para nós já está bom. Cumprindo
a Constituição, sem tortura, maus-tratos para os presos e para os
familiares, para nós já está bom. Eu acho que dos direitos humanos,
todos, o mais importante é o de ninguém ser torturado; nem preso,
nem família, nem ninguém. Nem dor de pancada e nem dor de
injustiça, essa dor que não pára de doer nunca.

Deus que ilumine a cabeça desse povo que manda e tire dela a
maldade, que para nós já está bom.
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Ministro, por favor: manda olhar esse tanto de preso que está
morrendo queimado aqui em Minas Gerais. Ajuda a gente. Faz
alguma coisa para parar com isso, é muito abuso, tem autoritarismo,
só maldade. Deus abençoe o senhor, viu!

Tinha anotado aqui para eu não esquecer: falar da má administração
do sistema carcerário, das torturas que acontecem direto na Dutra - já
falei que não deixaram o Durval Ângelo entrar lá -, de bater nos
presos e ameaçá-los, de rirem da cara deles quando falam em
procurar direitos humanos, falar da surra que os agentes deram na
mãe de um preso que foi visitá-lo. A senhora foi visitar seu filho e foi
surrada pelos agentes na Dutra Ladeira. Isso acontece, e recebemos
denúncias direto disso. As meninas que fizeram vestibular para o
Izabela Hendrix, na Piep, estão com dificuldades para entrar na cadeia
com os livros a fim de estudar. Parece que esse povo nunca estudou.
Mesmo com toda dificuldade, temos a aluna Jenifer que fechou a
prova de administração este mês, no Izabela. É preciso que se facilite
o estudo, porque há coisas que são direitos do preso, mas isso
ninguém quer reconhecer. Deus que me perdoe. Falar de tantos
presos que morreram queimados dá até tristeza na gente, sem contar
os que não suportam e se enforcam lá dentro. Sobre esses, a mídia
não fala, não divulga. Não fala sobre a omissão de socorro ao preso
Júlio César Pessoa Porto, na Dutra Ladeira, um rapaz de 22 anos que
morreu de infarto cardíaco por omissão de socorro. É muita dor.
Queria que alguém olhasse por isso. Que Deus abençoe todos vocês.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Teresa.
A Sra. Maria Teresa dos Santos - Queria aproveitar e entregar um

carta ao Ministro e outra ao Durval.
- Procede-se à entrega das cartas.
O Sr. Presidente - Obrigado, Teresa. A Teresa tem razão. Em julho,

a Comissão de Direitos Humanos foi impedida pelo Sr. Maurício
Campos, Secretário de Defesa Social, de fazer sua vistoria e
fiscalização constitucional na Penitenciária Dutra Ladeira. No nosso
trabalho, contamos com uma equipe. Em 14 anos como Deputado,
temos a assessoria da Assembléia que entra conosco nos presídios.
Foi a Comissão de Direitos Humanos, visitando presídios, que instituiu
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em todas as comissões da Assembléia algo que se chama relatório de
visita, que permitiu que a sociedade soubesse que, antes dos 25
presos assassinados em Ponte Nova, a Comissão esteve lá por duas
vezes, denunciando a situação daquele estabelecimento penal.
Também sempre nos fizemos acompanhar por membros das pastorais
carcerárias e da sociedade civil. No caso da Dutra Ladeira, o
Secretário deu uma ordem de que só o Deputado poderia entrar.
Disse que não faço a fiscalização sozinho e não escrevo relatório. A
minha vistoria é para documentar, registrar e denunciar as mazelas.
As imagens de Rio Piracicaba, Arcos e Ponte Nova foram mostradas
para a sociedade. A Comissão de Direitos Humanos esteve nesses
locais, antes da tragédia, e tinha tudo isso registrado.

Entendo que houve, sim, por parte do Sr. Secretário de Defesa
Social, a proibição ao parlamentar, porque não sou Deputado sozinho,
mas com a sociedade civil e com a assessoria da Assembléia.
Portanto, foi a primeira vez, em 14 anos de mandato, que aconteceu
uma vedação a este Deputado. E, em relação à parte que
fiscalizamos, é como se fosse o Deputado.

Apresentei uma questão de ordem dirigida à Mesa da Assembléia,
para que a Assembléia Legislativa se posicionasse. A Procuradoria-
Geral da Casa já apresentou um parecer, entendendo que o Sr.
Secretário cometeu crime de responsabilidade. A minha questão de
ordem precisa da assinatura do Presidente para ser entregue. O
Presidente da Assembléia não entregou, até agora, a questão de
ordem formulada por esta Presidência da Comissão de Direitos
Humanos. Assim que a tivermos, processarei o Secretário de Defesa
Social de Minas Gerais. Impetraremos um mandado de segurança na
Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, para que a
Comissão, na sua totalidade, entre naquele estabelecimento penal.
Espero que, nos próximos dias, o Presidente Alberto Pinto Coelho
libere o parecer da Procuradoria- Geral da Assembléia Legislativa
sobre a questão de ordem formulada por este parlamentar, para
tomarmos providências legais para realizar essa vistoria. Chegaram
ao absurdo, nos últimos dois anos, antes do fato ocorrido na
Penitenciária Dutra Ladeira, em julho, de eu ter que assinar um termo
de responsabilidade, juntamente com todos que estavam entrando
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conosco na fiscalização, também em relação às imagens que nós,
porventura, fizéssemos do estabelecimento. Nunca me neguei a
assiná-lo. Acredito que o encarcerado, o apenado, sabe muito bem
quem está ali defendendo seus interesses e seus direitos. Além do
mais, temos responsabilidade por aquilo que vimos e que registramos
dentro do estabelecimento penal. A última agora foi a proibição formal
ocorrida no mês de julho. Você tem razão, Teresa, há muita coisa
para esconder. Eu brinco, mas é algo muito sério dizer que o
problema de vagas no sistema carcerário será resolvido. Basta
continuarem colocando fogo nos presídios e teremos vagas para
oferecer para a Secretaria Nacional de Direitos Sociais e também para
os outros Estados. E faço um paralelo. Nos quatro primeiros anos do
governo Aécio Neves, não tivemos nenhum preso morto por
queimadura dentro da cadeia. Agora já tivemos três incidentes e, com
o ocorrido no Seresp, o quarto. Os dois presos queimados há três
semanas já estão mortos, além de um que está internado em estado
grave com queimaduras no Hospital João XXIII. Desse jeito, o
problema de vagas no Estado de Minas Gerais será resolvido. É só
deixarmos o Secretário no cargo em que está, e logo teremos vagas
para oferecer para outros Estados da Federação.

Além dos delegados presentes neste Plenário, temos transmissões
ao vivo com delegados presentes no auditório e no teatro da
Assembléia, e também no Salão de Chá, porque esta área ficou
pequena para o grande número de delegados presentes. Com a
palavra, a estudante Ayana Moreira de Assis, membro da
Comunidade Religiosa de Matriz Africana Manzo Ngunzo Kaiano, e o
Sr. José do Carmo Lana Marciano, para sua manifestação.

Palavras da Srta. Ayana Moreira de Assis
Sejam bem-vindos à 3ª Conferência de Direitos Humanos. (- Lê:)

“Art. 1º - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e
respeito. São dotadas de razão e consciência e devem agir em
relação umas às outras com espírito de fraternidade.

Art. 2º - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
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qualquer outra condição.
Art. 3º - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança

pessoal.
Art. 4º - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A

escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas
formas.

Art. 5º - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou
castigo cruel, desumano ou degradante.

Art. 6º - Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares,
reconhecida como pessoa perante a lei.

Art. 7º - Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer
distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e
contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Art. 8º - Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela
lei.

Art. 9º - Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Art. 10 - Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma

audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e
imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento
de qualquer acusação criminal contra ele.

Art. 11 - § 1º - Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o
direito de ser presumida inocente, até que sua culpabilidade tenha
sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua
defesa.

§ 2º - Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão
que, no momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou
internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela
que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

Art. 12 - Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada,
na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques
à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei
contra tais interferências ou ataques.
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Art. 13 - § 1º - Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e
residência dentro das fronteiras de cada Estado.

§ 2º - Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o
próprio, e a este regressar.

Art. 14 - § 1º - Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de
procurar e de gozar asilo em outros países.

§ 2º - Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos
contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Art. 15 - § 1º - Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
§ 2º - Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade,

nem do direito de mudar de nacionalidade”.
Palavras do Sr. José do Carmo Lana Marciano

(- Lê:) “Art. 16 - § 1º - Os homens e mulheres de maior idade, sem
qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de
contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em
relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.

§ 2º - O casamento não será válido senão com o livre e pleno
consentimento dos nubentes.

Art. 17 - § 1º - Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em
sociedade com outros.

§ 2º - Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.
Art. 18 - Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento,

consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de
religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença
pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou
coletivamente, em público ou em particular.

Art. 19 - Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e
expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter
opiniões e de procurar receber e transmitir informações e idéias por
quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Art. 20 - § 1º - Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e
associação pacíficas.

§ 2º - Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Art. 21 - § 1º - Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo

de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes
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livremente escolhidos.
§ 2º - Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do

seu país.
§ 3º - A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta

vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por
sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que
assegure a liberdade de voto.

Art. 22 - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à
segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela
cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos
de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua
personalidade.

Art. 23 - § 1º - Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha
de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego. § 2º - Toda pessoa, sem qualquer distinção,
tem direito a igual remuneração por igual trabalho. § 3º - Toda pessoa
que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que
lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível
com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário,
outros meios de proteção social. § 4º - Toda pessoa tem direito a
organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus
interesses.

Art. 24 - Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a
limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas
remuneradas.

Art. 25 - § 1º - Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência fora de seu controle. § 2º - A maternidade e a infância
têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças
nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção
social.

Art. 26 - § 1º - Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será
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gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional
será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada
no mérito. § 2º - A instrução será orientada no sentido do pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A
instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. § 3º -
Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução
que será ministrada a seus filhos.

Art. 27 - § 1º - Toda pessoa tem o direito de participar livremente da
vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do
processo científico e de seus benefícios. § 2º - Toda pessoa tem
direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de
qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.

Art. 28 - Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional
em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração
possam ser plenamente realizados.

Art. 29 - § 1º - Toda pessoa tem deveres para com a comunidade,
em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é
possível. § 2º - No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa
estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei,
exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e
respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma
sociedade democrática. § 3º - Esses direitos e liberdades não podem,
em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e
princípios das Nações Unidas.

Art. 30 - Nenhuma disposição desta Declaração pode ser
interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou
pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer
ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui
estabelecidos.”

O Sr. Presidente - Obrigado, Ayana e José do Carmo.
Palavras do Ministro Paulo de Tarso Vannuchi
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Sr. Presidente, Deputado Durval Ângelo; Secretário Juliano;
Subsecretário João Batista; Sras. Emely, Makota e Maria Teresa e
jovem Ayana; quero fazer uma saudação especial a esta densa
audiência de militantes, defensores dos direitos humanos, aos
presentes nas galerias e nas salas contíguas, com telão.

É com muita emoção que cumpro o honroso convite de encerrar a
Mesa de abertura, mais uma vez, parabenizando Minas Gerais, que,
neste evento, mostra por que adquiriu, historicamente, a sua condição
de referência nacional em todas as lutas pela liberdade. Aqui, os
direitos humanos representam a grande articulação universal dos
temas da igualdade e da liberdade. Igualdade e liberdade só
conseguem ser conjugadas com pluralidade e diversidade.

No “olhômetro”, fiz a minha contagem de sempre e fiquei muito feliz
com o equilíbrio: homem e mulher, predomínio de mulher. Fiquei
quase satisfeito com o predomínio da cor da pele, porque o Brasil tem
mais ou menos meio a meio. Sempre gosto de verificar se esse meio-
a-meio está sendo respeitado. Sempre participamos de encontros
como esse, e, às vezes, repete-se aquilo que não desejamos. O
Supremo tem um Ministro negro, mas deveria haver mais
representantes negros no Senado e nas Câmaras. De qualquer
maneira, é a nossa caminhada. Só me pergunto se nas próximas
edições, para que haja a composição ideal dessa pluralidade e dessa
diversidade, não deveria haver um pouquinho mais de jovens, aqueles
meninos com pouca barba, e meninas.

Parabéns por esta Mesa criativa. A fala da Ayana e a leitura em
braile, do José do Carmo, foram emocionantes. Muitas pessoas que
não são militantes dos direitos humanos devem ter se perguntado:
“Será que os 30 itens da Declaração Universal dos Direitos Humanos
não poderiam ter sido lidos por alguém que o fizesse mais rápido?”
Não. Na caminhada a nossa marcha tem de ser definida pelo ritmo
daqueles que representam, de fato, a nação brasileira na sua grande
diversidade. É grande a nossa emoção em ver aqui uma criança e a
celebração da diversidade religiosa, em que Deus se desdobra em
muitas figuras e os orixás e os santos são saudados. Alegra-nos ver
aqueles que também têm um posicionamento filosófico agnóstico,
muitas vezes, vítimas de preconceito por isso, mas que têm também a
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mesma fé nos processos históricos: a fé na capacidade do ser
humano para transformar a sociedade no mesmo sentido universal, de
liberdade e de justiça.

Ainda há pouco, disse ao Deputado Durval Ângelo que fiz o meu
roteiro de sempre dos aniversários, mas que ele economizou essa
parte da minha fala. Só quero dizer que 200 anos antes do Manifesto
de Marx e Engels, bem lembrado pelo Deputado, houve uma grande
conferência, uma celebração do Tratado da Paz Vestefália - 1648.

São 100 anos de guerras religiosas. As nações européias se
mataram aos milhares em “noites de São Bartolomeu”, em “noites de
longos punhais”, falsamente em nome de Deus. Saramago indaga: “É
um Deus misericordioso ou é um Deus cruel, que leva as pessoas a
se matarem em nome da fé?”. Não, não é possível conceber um Deus
odioso ou deuses odiosos. Todos eles buscarão a convivência do ser
humano na paz, na solidariedade, novo nome da palavra fraternidade,
que, em 1979, completava os lemas dos revolucionários franceses.
Solidariedade como a capacidade, a possibilidade de cada um de nós
sentir como se acontecesse conosco cada preconceito, cada
violência, cada discriminação, cada opressão e cada exploração
econômica e social que se abata sobre qualquer ser humano em
qualquer lugar do Planeta. Parabéns a Minas Gerais por uma
conferência estadual maior do que a do Estado de São Paulo, a que
compareci, e também for essa organização de conferências regionais
como um passo muito rico, que internaliza e chega a cada uma das
cidades deste Estado, campeão de Municípios!

Hoje, queria acrescentar um pouco de reflexão, como motivação
para o debate delicado e complexo que essa conferência estadual
realizará a partir de um roteiro nacional com falhas e incompletudes.
Minas Gerais já apontou uma falha gritante que estamos buscando
corrigir: não havia, em seis roteiros, nenhuma chave direta para o
tema “Direito à verdade e à memória”. Acho que não há nenhuma
novidade na Secretaria Especial dos Direitos Humanos, nestes quase
três anos em que lá estou, que tenha mais ênfase do que essa. Foi
uma falha minha não ter percebido isso, mas, agora, Minas corrige. O
tema está reaberto no Brasil. Não se passa um dia em que os jornais
não publiquem debates e manifestações sobre esse tema.
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Quero fazer uma reflexão sobre os 60 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. A complexa tarefa que os delegados e as
delegadas têm é esta de articular, em primeiro lugar, a necessária
atenção democrática entre a sociedade, os movimentos sociais, as
organizações populares e um Estado. O Estado tem essa milenar
tendência à lentidão, à burocracia, a não responder de maneira
sensível ao clamor da sociedade. E, em direitos humanos, todos
sabem que o protagonismo, palavra que quer dizer ator principal em
cena, é da sociedade civil. Foi ela que nos anos do regime militar
tomou a iniciativa da denúncia, do enfrentamento; foi ela que, depois
do regime militar, levou as assembléias legislativas a compor
comissões como essa de Minas Gerais, densa e sólida; foi ela que
exigiu do governo federal - e a partir da década de 90 nasceu o
governo FHC, o governo Lula - a elevação do “status” constitucional,
que, ano a ano, tem melhorado expressivamente o orçamento e a
destinação de quadros. Tudo isso ainda está muito abaixo do
necessário. Esses 60 anos representam uma demonstração viva de
que o Planeta segue tendo, nos 30 pontos lidos aqui, o primeiro
roteiro, o primeiro programa político que a comunidade conseguiu
construir. Cinqüenta e poucos países compunham a ONU, criada em
1945 e, pela primeira vez, a humanidade, que tinha realizado guerras
de religião, guerras tribais, guerras nacionais, guerras imperialistas
colonizadoras, ficou perplexa com aquela tragédia de seis anos, com
60 milhões de mortes.

Não sei se aqui está presente uma representação da comunidade
judaica. No holocausto, houve 6 milhões de mortos apenas por serem
judeus, tenham ou não resistido ao nazismo. Os ciganos foram
eliminados por serem ciganos; os homossexuais por serem
homossexuais; e os comunistas por serem comunistas. Além disso
morreram muitos cristãos, socialistas. Foi aquele horror nazista, que
terminou com o horror de duas bombas atômicas, em Hiroxima e
Nagasaki, e com a morte de crianças e idosos. O avião era o Enola
Gay. Tudo isso representa a percepção de que era preciso ter esse
roteiro que foi lido aqui, indispensável para que o mundo conquiste
finalmente a paz. São milênios de guerras em que o “não matarás” é
violado diariamente, em todos os lugares do Planeta, pelo Estado, por
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guerras, por conflitos às vezes dentro de casa, entre as famílias. Os
pressupostos de igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade, aqui
sintetizados, possuem um preâmbulo que considero importante ser
lido. A leitura começou do art. 1º, que se desdobra: livres e iguais em
dignidade e direito, nascem todos os homens. Não nascem, lembra
Hannah Arendt. Em lugar nenhum do mundo, os seres humanos
nascem livres e iguais. Eles nascem desiguais, presos por estruturas
econômico-sociais conservadoras. Esse é um programa. A
comunidade planetária se assentou e escreveu um roteiro afirmando:
queremos nos transformar em uma sociedade em que todos nasçam
livres e iguais em dignidade e direitos. Olhemos em volta e vejamos
guerra no Iraque, no Afeganistão, na Colômbia, etc. Temos a maior
potência militar da história da humanidade. Nunca antes - e analisei
isso em meus estudos como cientista político - na humanidade
aconteceu isso. Nem no Império Romano nem no império britânico,
houve tanta concentração de poder terrestre, naval, aéreo e, agora,
espacial nas mãos de uma única potência. Seu líder político -
felizmente em declínio -, George Walker Bush, há dois anos, enviou
ao Senado e aprovou uma lei de regressão medieval ou pré-medieval,
que autoriza a tortura - afogamento com água, interrupção do sono e
sons de altos decibéis - como instrumento do interrogatório de
suspeitos de terrorismo. Estamos hoje em 11/9/2008, há sete anos da
tragédia das torres gêmeas e há 35 anos do martírio de Salvador
Allende, assassinado pelos fascistas em uma articulação
comprovadamente orientada por Washington. Era um dos grandes
sonhadores e propositores da construção de uma “nuestra” América,
como Bolivar e Che Guevara. Depois, a maioria democrata
recomposta no Senado aprovou outra lei que corrige a lei pró-tortura
de Bush, mas ele a vetou.

Então este é o cenário que temos para deixar claro o que acontece
com aquele país, que não é fascista. Aquele é o país de Luther King,
que já foi lembrado aqui, como poderiam ser lembrados também
Malcon X, Stockley Carmichael, John Kennedy, Thomas Paine, um
dos primeiros teóricos dos direitos humanos, Abraham Lincoln e
muitos outros. Lá existe hoje também uma violação conservadora,
retrógrada, medieval, que afronta o chamado ideal da democracia
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americana.
Nenhuma oposição aos Estados Unidos; consideramos o povo

norte-americano como irmão a quem estendemos a mão e com quem
queremos, juntos, lutar para afastar esse tipo de ameaça de
regressão, uma espécie de teoria de necessidade de guerra
permanente. Quando se resolver o problema no Iraque, haverá nova
guerra no Irã; depois, se for preciso, na Colômbia, na Venezuela; onde
houver ameaça de se implantar a paz, virão os apóstolos da guerra
tentando reintroduzir esse mundo de desigualdade, opressão e
injustiça que os direitos humanos projetam superar.

No preâmbulo está dito: “Considerando essencial que os direitos
humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem
não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a
opressão”. O direito milenar, sagrado, bíblico e histórico,
fundamentado em toda a experiência mundial de rebelião, foi o direito
à rebelião evocado por Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Chico Reis e
brasileiros que se levantaram contra o regime militar que vigorou de
1964 a 1985. Aqui, há uma faixa que homenageia figuras como D.
Helena Greco, símbolo dessa luta. Podemos lembrar lutadores de
Minas Gerais que morreram para que tivéssemos liberdade,
institucionalidade para realizar, na Assembléia Legislativa, um evento
com esse teor, que questiona autoridades estaduais e federais,
interpela os três Poderes da República, porque essa é a necessidade
em uma democracia consolidada e plena. Infeliz do país cuja
sociedade e cujo Estado pensam de maneira exatamente igual. Não
passam de farsas. Já participei de assembléias populares partidárias
de países que já visitei, em que a votação em plenária desse tipo
sempre dava resultado 100% igual. Isso não é da vida humana, que
traz em si a diversidade. A regra da maioria é como a única, porque
não há outra na hora de decidir entre duas ou três propostas
diferentes. Lembramos figuras como Maria Auxiliadora Lara Barcellos,
José Carlos Novais da Matta Machado, Carlos Alberto Soares de
Freitas, o Breno, Juarez Guimarães de Brito, Osvaldão, da Guerrilha
do Araguaia, mineiro de Passa Quatro. Também podemos lembrar
mineiros vivos que lutam pelos direitos humanos, como D. Helena
Greco, que foi torturada, Ministra Dilma Rousseff, Antônio Cândido,
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mineiro de Poços de Caldas, que celebra 90 anos, Inês Etienne
Romeu, responsável por uma das mais impressionantes denúncias e
relatos do processo da tortura. A tortura tem de ser trabalhada e
conhecida pelo Brasil, que está decidido a fazer esse salto
internacional de patamar.

Finalmente, a nossa geração conseguiu viver este momento com o
qual sonhamos tanto. O Brasil começa a mudar de lugar e passa a ser
reconhecido, pela primeira vez no planeta, por aquilo que há muito
tempo fazia jus: por seu tamanho territorial, populacional; por sua
capacidade produtiva, sua diversidade; pelos vários espetáculos e
“shows” que o Brasil já impôs ao mundo, seja na música, seja na
cultura popular, seja no futebol, por prêmios de conquistas científicas,
e estamos conquistando medalhas paraolímpícas em Pequim. Este
país emerge, em 2008, como a maior potência exportadora mundial
de alimentos do mundo, que vive uma crise de inflação e de elevação
dos preços de alimentos. O Brasil acaba de descobrir no pré-sal uma
espécie de Arábia Saudita enterrada, à disposição para se
transformar, se bem-conduzida, no investimento maciço que pode se
aproximar, ao longo de 10 anos, 20 anos - não estou falando de um
governo, mas de meu País -, de US$1.000.000.000.000,00 na
educação, realizando o desafio que falta ao Brasil equacionar, uma
vez que a universalização da escola se amplia. No ensino médio, há
menos investimentos ainda. Mas agora, em um ano, haverá 44 mil
novas vagas nas universidades públicas federais, só com a utilização
da capacidade instalada, dos prédios que à noite mantinham suas
luzes apagadas, enquanto muitos eram excluídos do ensino
universitário ou afastados pela impossibilidade de pagar a
mensalidade. Esse é um Brasil que se afirma na democracia, que
descobre essas coisas evidentes. Nessa semana comemorou-se o
centenário de Josué de Castro, que alertou para a questão da fome
como a prioridade das prioridades no Brasil. Sem equacionar a fome,
as pessoas não terão energia para, durante o dia, exigir todos os seus
direitos. Ao final de menos de seis anos de uma decisão firme, o Brasil
enfrenta a fome com um mineiro, Patrus Ananias, liderando o
Ministério do Desenvolvimento Social. Marcou-se o prazo em que
serão asseguradas, em todo o País, as três refeições diárias, que
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ainda manterão as pessoas na pobreza, mas a pobreza de alguém
que já tem, por parte do Estado, o reconhecimento desse direito
angular; é uma pobreza que poderá se transformar em cidadania
participante, militante, exigente de todos os demais direitos,
igualmente necessários. Essa caminhada dos direitos humanos no
Brasil, assim como o protagonismo da sociedade civil, levou o Estado
a avanços que já foram saudados pelos oradores e pelos problemas
que seguem existindo em qualquer âmbito. Não podemos fazer de um
encontro como esse uma conferência sem gosto, sem cheiro, sem
temperatura, que seria o retrato de uma conferência chapa branca,
mas também não podemos criar uma esgrima interna que nos leve a
esquecer que o Brasil não pensa como nós, que temos sensibilidade
para os direitos humanos, pensamos. Saúdo a notícia do programa de
televisão “Hoje na Praça”, porque há pouco tempo essas entrevistas
de rua despertavam uma série preocupante de respostas do tipo
“direitos humanos é defesa de bandido”. Minha saudação à presença
de policiais e Delegados. Em São Paulo, fiz o mesmo. Havia ali uma
delegação. É muito importante que, nas denúncias de violência policial
que façamos - e que faremos aqui -, não joguemos as polícias em
bloco, satanizando-as, como se todas fossem compostas de uma
coisa só. As polícias no Brasil hoje são a mescla entre a velha cultura,
que vem da repressão de quase quatro séculos de escravidão, que
vem das duas ditaduras do século XX, que consolidou fortemente
idéias que são aceitas até pela população, aceitas até por autoridades
do Estado, quando compactuam, convivem. O Prof. Cano deu uma
entrevista no Rio de Janeiro essa semana, mostrando sua
perplexidade em uma entrevista de um preso que foi torturado e que
argumentou: “Fui torturado porque também andei aprontando”. O
direito à memória sobre a verdade da ditadura tem de ser visto lado a
lado com o direito à memória sobre a nossa história da escravidão.

Temos ainda pessoas de boa vontade, que assinam o manifesto
dizendo que, no Brasil, não há racismo e que a política de quotas
pode despertá-lo. E são pessoas sérias, com uma vida na
universidade, autores de livros. Rui Barbosa, Águia de Haia, é
autoridade responsável por mandar queimar a documentação histórica
da escravidão no Brasil. Prevalecendo essa tese, os países são
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comparáveis às pessoas. As pessoas só amadurecem quando
adquirem capacidade e coragem de fazer um mergulho em si
mesmas, muitas vezes recorrendo à própria infância para conhecerem
de onde vieram, como foram formadas, quais violências as vitimaram,
às vezes na mais tenra infância: violência sexual, intradoméstica, de
que não temos estatísticas, mas que todos especialistas reconhecem
ser uma violência de proporções preocupantes, talvez assustadoras.
Mulheres, às vezes, conseguem relatá-la 30, 40 anos depois, pela
primeira vez, com todo o impacto que essa violência trouxe sobre sua
formação, subjetividade, sexualidade. Também o direito de
diversidade é um direito humano de primeira grandeza. Este país não
conseguirá entender a violência que aflora nos presídios que são
incendiados, nos próprios presos tratados como se animais fossem,
como se insetos fossem, às vezes pior que isso, gerando a CPI de
Brasília, que visitou mais de 70 presídios, constatando que essa
situação calamitosa de Minas Gerais não é um problema só de Minas.
Do Urso Branco, de Rondônia, à Mata Escura, de Salvador, os
presídios brasileiros, com raras exceções, vivem uma situação de
colapso, inaceitável, que revela o vínculo da autoridade penitenciária,
das autoridades públicas, com esse passado escravista, que
segregava seres humanos em duas partes. Os países também
amadurecerão para a democracia, para uma sociedade justa,
equilibrada, para uma cultura de paz - não à violência -, quando forem
capazes de conhecer a sua história. O pelourinho era instrumento de
tortura em várias cidades brasileiras. A tortura das duas ditaduras do
século 20.

Devemos saber, num encontro como este, separar, saudar, pois
avanços houve. O Brasil tem um Programa Nacional dos Direitos
Humanos desde 1996. O nosso livro, que se encontra na Mesa
dirigente, resume o que diziam os Planos Nacionais de 1996 e de
2002. Estamos completando as ações desenvolvidas com uma quarta
coluna, que inclui as 50 conferências nacionais que o Brasil realizou a
partir de 2003, precedidas de conferências estaduais, como ocorreu
em Minas Gerais, neste ano, com a realização da LGBT. A
Conferência sobre Direitos das Pessoas com Deficiência está prevista.
A Conferência sobre Direitos do Idosos já foi realizada e encontra-se
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rumo a duas conferências nacionais. Em junho, ocorreu, em Brasília, a
LGBT, e foi a primeira vez, no mundo, em que um Presidente
convoca, por meio do Diário Oficial, uma conferência para um
segmento populacional, que conta com milhões de brasileiros e
brasileiras. Não é possível quantificá-lo porque não há respeito
humano, liberdade, democracia para que as pessoas possam se
apresentar como tais pois, caso o façam, são discriminadas na própria
família, no trabalho, na escola, no ambiente social. Ainda existe um
vasto mundo de clandestinidade e o Presidente foi pessoalmente
saudar esse passo histórico, cujo slogan era: Nem menos, nem mais.
Direitos iguais. Outro mineiro, Paulo Delgado, de Juiz de Fora, teve
papel muito importante na conquista da lei antimanicomial. A
percepção da saúde mental também é um dos temas. A sociedade
opressora desencadeia relações, criando presídios como o de Ponte
Nova, que atende pessoas com deficiência mental, quando o
tratamento precisa ser feito com a convivência, a solidariedade e a
capacidade de se reconhecerem as diferenças, como se faz nesta
audiência, em casos importantes e preocupantes como esse.

Quero concluir, dizendo que, num evento como este, não é bom
ignorarmos os avanços do Brasil. Há legítimas e necessárias
indignações para denunciar o que ainda se considera violação
rotineira dos direitos humanos. É o País da menina de Abaetetuba,
jogada em uma cela com 20 adultos, por um mês, com autorização
judicial e policial. É o País em que o Judiciário ainda considera
inconstitucional a Lei Maria da Penha, que, pela primeira vez,
criminaliza a violência doméstica. O Presidente batizou essa lei com o
nome de quem sofreu gravíssima e violenta agressão do marido, que
atirou em sua coluna, tornando-a cadeirante. É o País em que um
Juiz, de São Paulo, considerou o jogador Richarlyson homossexual,
dizendo que o futebol é um esporte viril e que, sendo ele
homossexual, teria de criar outra liga de futebol. O jogador é do São
Paulo, aquele time de três estrelas, de campeão mundial, e cinco de
campeão brasileiro. Esse Juiz demonstrou sua cabal ignorância da lei
brasileira, da constitucionalidade brasileira. Este país é o do Morro da
Providência, em que mais uma vez se faz uma confusão. Não é justo
deixar nas costas dos Oficiais, dos Soldados do Exército, da Marinha
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e da Aeronáutica o peso de torturas, violações, estupros, degolas,
esquartejamentos, que a repressão política do regime militar
executou. Não é justo dizer que o Exército produziu o Ten. Vinícius. É
preciso separar as coisas. Em cada Estado, a polícia é a mistura de
defensores dos direitos humanos e Delegados, e, cada vez mais,
precisa ser vista pela sociedade e se ver como defensora dos direitos
humanos. Mas, para ser defensora dos direitos humanos, seu primeiro
e incontornável mandamento deve ser combater o crime com a lei.
Quando a polícia combate o crime com o crime, ela se estabelece na
identidade criminosa. Ele é criminoso de um tipo, eu sou criminoso de
outro, porque torturo, mas a lei brasileira proíbe a tortura; executo,
mas a lei brasileira proíbe a execução; levo pessoas a uma cachoeira,
para interrogá-las. Há mais de dois anos, três jovens de Guarulhos
estavam presos. Bom que não há no Brasil pena de morte, pois
poderiam ter sido executados na cadeira elétrica. Agora, apareceu um
maníaco confessando o homicídio pelo qual foram condenados. E
temos o constrangimento de ver um Desembargador, um Juiz, um
Procurador dizendo...

O Sr. Presidente - O Promotor que fez a denúncia ainda disse que
tudo quanto é criminoso se justifica, alegando que foi torturado. Um
Promotor falou isso.

O Ministro Paulo de Tarso Vannuchi - Ia começar essa frase,
Deputado. O constrangimento de ouvir o Procurador dizer que todos
alegam tortura. Isso foi publicado nos jornais de ontem. Meu diálogo
com o Promotor seria: “Bem, o fato de todos alegarem é a prova para
o senhor de que não existe tortura?” Tortura era um dos motivos que
também me trouxe nesta importante data, 11 de setembro, porque
vamos assinar com o Governador Aécio Neves um programa de
parceria federal e estadual do plano social. É o plano que acompanha
o PAC. As grandes obras econômicas precisam de ações paralelas na
defesa das crianças e de combate à exploração sexual de crianças. E
os direitos da pessoa com deficiência? São 25 milhões de brasileiros
que ainda têm a sua construção no País bloqueada pelas barreiras
urbanas de equipamentos e de atitude. Agora, temos um programa. O
Botafogo, o Fluminense, o Santos entrarão em campo com faixas
defendendo os direitos da pessoa com deficiência, defendendo a



840

acessibilidade. Entrarão em campo com mascotes, com crianças com
deficiência, para criar essa compreensão nos estádios de futebol.
Hoje, iríamos assinar, mas adiamos, o programa de ações integradas
de prevenção e combate à tortura. Não é a primeira vez que foi
adiado. Lamentavelmente, não é a primeira vez que isso ocorre, e
precisamos ter a impaciente paciência que o Leonardo Boff nos pede
em processos políticos históricos. Não podemos perder a energia da
argumentação e da convicção. Disse ao Governador: esse quesito da
perícia independente é indispensável, porque não podemos combater
a tortura, se a autoridade que examinará a existência de um
hematoma pertencer à polícia, pois daí a duas horas estará sentada
para almoçar junto com o seu colega. É preciso o controle externo.
Eu, como Ministro, passo todo o tempo por controles assim: Tribunal
de Contas, Controladoria, Casa Civil e Ministério Público. E ainda há a
imprensa, que cumpre seu papel na democracia. Não é aceitável
temer controles externos. A boa polícia não temerá controles externos.
Ela credenciará a perícia independente. Minas Gerais, com a força de
uma plenária como esta e com a sensibilidade do Governador Aécio,
certamente, em poucas semanas, fará esta assinatura adiada até o
momento.

Para encerrar, lembro-me da conexão que há com as torturas atuais,
e não apenas com a praticada no período do regime militar, que
prevalece como um tema bloqueado, um tema que, recentemente em
audiência no Ministério da Justiça da Comissão de Anistia, levou o
Ministro Tarso Genro e eu a desencadear um processo de ampla
desfocalização do debate. Por cinco dias, a imprensa de todo o País
disse que estávamos propondo a revisão da Lei da Anistia. Com todas
as suas insuficiências e erros, a lei é um dado concreto da história do
País e, de alguma maneira, abriu as portas para o retorno de Miguel
Arraes, Brizola, José Maria Rabelo, João Amazonas, Luiz Carlos
Prestes, Mané da Conceição. Não propusemos nem proporemos
revisão da Lei de Anistia. O que diremos o tempo todo é o seguinte: o
Judiciário brasileiro nunca fez uma interpretação dizendo que essa
anistia encobre os crimes de lesa-humanidade, como são os crimes
imprescritíveis de tortura.

No que se refere ao crime continuado, à ocultação de cadáver, a lei
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é dos últimos dias de agosto de 1979. No dia 1º/11/79, o criminoso
reincidiu no crime cuja lei foi anistiada antes dessa data. E ele sabe
onde estão os 140 corpos de brasileiros e brasileiras, muitos de Minas
Gerais, cujas famílias ainda não tiveram reconhecido o sagrado,
milenar e histórico direito de pranteá-los e sepultá-los.

Então, assim quero dizer que a missão dos delegados e das
delegadas é multiplicar esse importantíssimo aporte de Minas Gerais,
morada histórica da liberdade, desde Tiradentes e desde muito antes,
para que a conferência nacional projete o novo programa nacional dos
direitos humanos, refletindo finalmente a era em que o Brasil encarou
a questão da fome, a reparação ao passado escravista colonial e o
saque ao continente africano. Houve a anistia recente ao marinheiro
negro João Cândido e à Revolta da Chibata - lembrem bem -,
novamente um levante de 1910 contra castigos físicos.

Aqui serão aprovadas plataformas dos direitos da criança e do
adolescente e se fortalecerá a resistência à ofensiva antidemocrática
da pena de morte e da redução da maioridade penal. O jovem em
conflito com a lei, volta e meia eleito inimigo público nº 1, é vítima
muito mais que agressor de um sistema em que o Estado sempre
falhou para com seus compromissos. Muitas vezes, seu primeiro
crime foi o furto famélico para comer um pão? Não, foi para dar um
pão para sua mãe, que não comia havia um dia. Essa criança de 12
anos, no furto de um pão, começou uma carreira, pois o atendimento
socioeducativo construído pelo Brasil, nestes 18 anos de ECA, ainda
não assegura a doutrina da proteção integral e a efetiva
transformação dos centros de reintegração e reincorporação. Esses
são, sim, “minicarandirus” que preparavam os jovens para se
transformarem em membros do Comando Vermelho e do PCC.

Há ainda os direitos da pessoa com deficiência, do idoso e da
diversidade GLVT, o combate à tortura e os direitos dos presos, para
que a Constituição brasileira e as leis sejam finalmente respeitadas.
Incluímos também o direito à memória e à verdade. Muito obrigado.
Bons debates densos e democráticos a todos, nestes dois dias de
conferência.

2º Painel
Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a compor a Mesa os
Exmos. Srs. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado de
Direitos Humanos e Coordenador dos Trabalhos; e Menelick de
Carvalho Netto, Professor de Direito Constitucional e Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília -
UnB -; a Exma. Sra. Amelinha Teles, Coordenadora do Projeto
Promotoras Legais Populares e Membro da União de Mulheres de
São Paulo; e o Exmo. Sr. José Luiz Quadros de Magalhães, Professor
da Graduação e da Pós-Graduação da PUC Minas e da Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG.

Votação e aprovação do regulamento da conferência
O Sr. Presidente - Informamos que a delegação de Minas Gerais

que irá na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos será eleita
nesta conferência. Serão 65 delegados eleitos, 44 delegados
representantes da sociedade e 21 delegados do poder público. A
Comissão organizadora é formada por 54 entidades, foram realizadas
11 reuniões preparatórias, participaram 101 pessoas e houve 3
subcomissões: infra-estrutura, relatoria e mobilização. E, como fruto
de 10 encontros regionais, criaram-se 7 comissões técnicas
interinstitucionais, as CPIs, que fizeram a seguinte deliberação: cada
entidade pode inscrever apenas 2 candidatos para serem delegados
nacionais. Isso é para garantir que um número maior de entidades
esteja na 11ª Conferência. Há uma exigência de que só pode ser
delegado nacional quem participar da conferência estadual. Os
ausentes não podem. A inscrição dos delegados deverá ser feita hoje,
das 10 às 15 horas, no Salão de Chá, porque a votação será amanhã.
Ninguém precisa ir lá agora, porque a inscrição poderá ser feita no
horário de almoço. No próprio local, no horário do almoço, as pessoas
poderão obter informações.

O Cel. Edmar Simião corrige tristemente a minha informação. No
quarto incêndio do Seresp aconteceram, na realidade, 4 assassinatos;
em Ponte Nova, morreram 25 pessoas; em Rio Piracicaba, foram 8;
em Arcos, foram 2 adolescentes; resultando num total de 39 mortes
em Minas Gerais num intervalo de um ano. Não existe precedente na
história do Brasil. E algumas pessoas ainda têm dúvida de que a pena
de morte existe para alguns setores da sociedade brasileira. E ele
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sugere, como Bombeiro, a permanência da Brigada de Incêndio nos
estabelecimentos penais, envolvendo os próprios internos numa
consciência de cidadania e de participação. A questão está registrada.

Quero falar sobre a leitura do Regimento. Como eu disse, são 54
entidades e 11 reuniões preparatórias. O Regimento foi praticamente
uma tradução do Regimento nacional, com adaptações, como disse o
próprio Ministro, e aquilo que acrescentamos em Minas Gerais. O
Regimento esteve disponível no “site” da Assembléia durante todo
esse período. Demoraríamos uma hora para fazer sua leitura e sua
aprovação. Nós, da Assembléia, algumas entidades organizadoras
que foram consultadas e a Subsecretaria de Direitos Humanos
entendem que, se ninguém quiser mudar nada no Regimento, que é o
mais amplo e democrático possível, deveríamos fazer a sua
aprovação simbólica. Caso contrário, ficaremos mais uma hora só na
sua leitura. Essa representatividade nos dá autoridade para propor
essa questão. Se ninguém tiver nada contra, faremos isso. As
atividades estão acontecendo em outros quatro locais, e teríamos
dificuldade para fazer a contagem nesses locais, apesar de termos
assessores da Assembléia em todos os locais em que está havendo a
retransmissão. Queremos colocar o Regimento em votação por meio
desse processo: cópia do Regimento nacional, com os acréscimos
democratizantes que Minas Gerais trouxe. Pergunto se alguém quer
manifestar-se contra isso.

Então, vamos votar, por aclamação, a aprovação do Regimento. Os
que concordarem que se manifestem por aplausos. (- Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Coordenador (Subsecretário João Batista de Oliveira) -
Gostaria de ter anunciado, logo no início dos trabalhos, a presença do
Sr. Menelick de Carvalho Netto e de lhe ter passado a palavra, mas
estamos um pouco atrasados. Ele é professor de Direito
Constitucional e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade de Brasília - UnB - e disporá de 30 minutos
para sua palestra sobre o tema “Democracia, desenvolvimento e
direitos humanos: superando as desigualdades”. Solicitamos aos
nossos palestrantes que se atenham ao tempo. Com a palavra, o Sr.
Menelick.
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Palavras do Sr. Menelick de Carvalho Netto
Senhores componentes da Mesa, prezado auditório, é um grande

prazer estar aqui. Agradeço à comissão organizadora o convite. Vou
tentar ser bastante provocativo em relação ao tema proposto. Proporia
até tentar subvertê-lo de uma vez: nosso tema é “Democracia,
desenvolvimento e direitos humanos: superando as desigualdades”.
Será que desigualdades seriam desafios a serem superados ou o
contrário? Retomando a reflexão proposta pelo Ministro Paulo de
Tarso, dá para se ver, de cara, que, quando afirmamos direitos como
liberdade e igualdade, na verdade, estamos falando de um paradoxo.
Se formos iguais, certamente não poderemos ser livres; se formos
iguais, todos teremos a mesma religião, gostaremos das mesmas
roupas, teremos a mesma opção sexual. Mas, se formos livres,
poderemos ser diferentes.

De acordo com a leitura da Ayana, os dispositivos primeiros da carta
da ONU afirmam igualdade de todos simplesmente por sermos seres
humanos. Quando dizemos liberdade de todos nós, a que nos
estamos referindo? Pela primeira vez, na história, nessa sociedade de
500 anos atrás, a partir de guerras extremamente sangrentas, o direito
à religião passou a ser individual, não podendo continuar a ser o
fundamento, o alicerce transcendente e inquestionável da comunidade
jurídico-política, que fazia com que ele fosse o passado e que regesse
presente e futuro. Essa sociedade implausível, improvável, que
nasceu ali, pode ter como fundamentos direitos que, na verdade, nos
descalçam, não fundamentam coisíssima nenhuma. Pelo contrário,
jogam em nosso rosto o problema da vida em comum, sem que
tenhamos de ser iguais. Enfim, o que nos colocam é essa
possibilidade de construirmos uma sociedade de pessoas que não
pensam igual, não têm a mesma religião nem a mesma forma de vida,
mas ainda assim se respeitam.

Exatamente essa idéia improvável, implausível, faz com que o direito
à igualdade, quando afirmado na Carta da ONU ou em nossa
Constituição, signifique o direito à diferença. Longe de entendermos
igualdade e liberdade reduzidas à propriedade, como na origem, no
período liberal, nos séculos XVIII ou XIX, quando essas idéias
ganharam força institucionalizada. Elas foram reduzidas pelo homem
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da época à idéia de propriedade. Pela primeira vez na história, todos
eram iguais, porque, pela primeira vez, todos eram proprietários. A
escravidão era vedada, e, no mínimo, a pessoa era proprietária de si
própria, livre. Para quê? Para adquirir propriedades. Como eram
proprietários, todos poderiam desenvolver suas propriedades.

Em pouco tempo, essas idéias maravilhosas revelaram sua face
horrenda, ou seja, ocorreu a maior exploração do homem pelo homem
de que se teve notícia na história. O senhor de escravo protegia de
alguma forma o seu escravo. Era responsável por dar-lhe comida,
casa e arrancar-lhe o trabalho mediante armas visíveis, como o açoite.
Com o trabalhador livre, isso não ocorria, era até mais barato, porque
não necessitava, por exemplo, de um feitor para cobrar-lhe o trabalho.
Era livre até para morrer de fome. Vivemos essa trágica experiência e
com ela aprendemos. A visão de que liberdade e igualdade requerem
materialização foi um aprendizado bastante concreto, ou seja, o
Estado devia assumir papéis em relação a serviços públicos, os quais
passamos a chamar de direitos sociais. Para que haja igualdade e
liberdade, é preciso materializar o que o título sugere: superar
desigualdades, para que haja uma igualdade mínima tendencial. No
entanto, aprendemos, a duras penas, que também isso pode ser
perigoso: a título de materializar, retiro a cidadania daquele que é o
objeto da ação do Estado. Esse foi o primeiro desafio de Leviatã, do
Estado social, no início do século XX. Esse Estado teria de produzir
igualdade em uma massa de desvalidos, por meio de educação e
saúde. Logicamente não perguntariam à massa qual era a educação e
a saúde que desejavam. Outra coisa foi produzida: burocracias
encasteladas no poder, que tinham todo o interesse em que a fome
jamais fosse exterminada - até porque perderiam o emprego -, e que a
saúde nunca fosse alcançada. Aprendemos a duras penas, portanto,
que a materialização ou a hipossuficiência de alguém em algum
campo não autoriza, de modo algum, retirarmos a igualdade desse
alguém. Pelo contrário, a igualdade formal é fundamental para que se
tenha igualdade substantiva todo o tempo. Essa igualdade substantiva
decorre do próprio direito de participação de qualquer um em qualquer
programa por que seja afetado. Políticas públicas somente são
consistentes se não infantilizarem nem tutelarem seus próprios
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destinatários.
É muito importante uma conferência como esta, em que

destinatários se assumem como sujeitos de sua própria história, de
seus próprios direitos. Isso nos remete a uma questão fundamental:
comemorar é precisamente lembrarmos juntos, memorarmos juntos:
comemorar 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que alterou o panorama mundial. Essa Declaração encerra um
sistema que se iniciou com o Tratado de Westfália, em 1642, ou seja,
um sistema de Estados que eram sujeitos do direito internacional - e
apenas eles -, num sistema de guerra e paz hobbesiano.

Os Estados buscavam regulamentar minimamente as normas da
guerra para um sistema da ONU em que os atores e os sujeitos do
direito internacional, que somos todos nós, as ONGs e, em uma
complexidade ainda maior, os Estados, em função dessa mesma
Carta, ficaram desterritorializados. Aquele território naturalizado do
Estado nacional perde a sua base dada, e a soberania é deslocada e
passada precisamente aos direitos fundamentais. E há uma
reterritorialização, que foi lida hoje.

O art. 6º da Carta diz que todos nós temos direito a uma
organização jurídica e política, a um Estado que dê efetividade aos
direitos humanos como direitos fundamentais. Isso é um direito nosso,
internacional, consagrado nessa Carta da ONU. Os direitos humanos,
nesse sentido, têm esse papel. Inaugura-se uma eticidade reflexiva,
ou seja, os usos, os costumes e as tradições, todos os dias, têm de
passar pelo crivo desse direito à diferença e dessa liberdade de
respeito às diferenças. Os usos, os costumes e as tradições, todos os
dias, deixam de sê-lo para serem abusos. Se aquilo que, até então,
era um uso, um costume e uma tradição não passa mais por esse
crivo, porque aprendemos que fere a igualdade e a dignidade de uma
pessoa ou de uma categoria de pessoas, não mais se sustenta nem
como uso, nem como costume nem como tradição, mas se revela
como um claro abuso.

Essa estrutura dos direitos humanos permite o desenvolvimento
social, em sua maior e crescente complexidade, e a inclusão. Isso não
significa que, a cada inclusão, não persistam exclusões ou que novas
exclusões não se tornem visíveis. Esse é o processo dos direitos
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fundamentais e dos direitos humanos em nossa história, nos últimos
300 anos. Esse processo não permite que eu aproprie ou reduza a
idéia de liberdade e igualdade às idéias burguesas inaugurais. Pelo
contrário, ele permite que eu entenda a liberdade e a igualdade como
essa tensão produtiva, que joga para a esfera pública os nossos
próprios preconceitos e que faz com que o passado não possa
determinar o presente e o futuro. Pelo contrário, ocorre a mobilização
social e a luta pelo reconhecimento e contra os preconceitos que
eliminavam a possibilidade de igualdade reconhecida em nossa
Constituição, por exemplo, no art. 5º. Por isso mesmo, o § 2º desse
artigo diz que são abertas aos movimentos sociais as definições e
alterações que, na verdade, não alteram. Quando há uma decisão
judicial, uma lei ou uma prática social que inclui o que, até então, não
tínhamos sido capazes de ver no art. 5º como um direito à diferença,
por ter sido conquistada a igualdade, isso significa que aquilo sempre
existiu, mas que não conseguíamos ver. Portanto, essa prática, essa
lei, essa decisão judicial e esse ato do Executivo não alteram, mas
simplesmente expressam aquilo que sempre constou no art. 5º, que,
na verdade, é um poço sem fundo, tal como a Declaração. De toda
maneira, o grande problema é que isso requer que eu possa articular
contra uma síndrome da nossa época, muito clara no maior jornal
televisivo do País, que consegue nos inundar de informação e, ao
mesmo tempo, fazer com que não saibamos absolutamente nada.

Isso ocorre porque as informações são fragmentadas. Não há o
ontem, não há o amanhã; o presente é hipostasiado, ocupa toda a
dimensão da nossa vida. Isso pode ocorrer sobretudo com o medo e a
sua manipulação política. O medo de enfrentarmos a nós mesmos,
aquilo que nos é dolorido faz com que percamos a dimensão da
própria história. É isso que permite, contra a tendência de uma
sociedade moderna, que o passado continue como futuro.

Heinhart Koselleck, por exemplo, nos ensina que essa fragmentação
no presente e a absolutização dos interesses do presente impedem
que eu aprenda com o passado. É extremamente importante que
vejamos claramente a indisponibilidade dos critérios que permitem
que os nossos usos, costumes e tradições sejam reflexivos, que
possam ser julgados e avaliados a cada dia por nós mesmos,
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inclusive sendo abusivos e não podendo ser mais nem uso, nem
costume nem tradição. Mas, para que seja assim, é preciso que
resgatemos os momentos doloridos da nossa história. Não é possível
andarmos adiante sem eliminarmos fantasmas, que certamente
retornarão se não visitarmos a nossa própria história, por mais que
doa. Não é uma questão de vingança. É um problema que irmãos do
próprio continente sul-americano já foram capazes de trabalhar com a
sua história dos tempos negros. É retomar essa história, conhecê-la,
ter acesso a documentação, poder reconhecer a imprescritibilidade
destes crimes que violentam o básico da dignidade da natureza
humana, que é reconhecido na Carta da ONU. Esse mínimo nos
permite ver que não há anistia possível para aquele que, contra o art.
6º da Carta, usa a organização jurídico-política da implementação dos
direitos humanos para eliminar qualquer possibilidade de direitos
humanos. Esse é o pior crime que se pode cometer. É um crime
contra a dignidade da pessoa humana e, como tal, é imprescritível.
Por mais que seja doído, é preciso enfrentarmos nossa própria história
para que seja história e para que ela não se instaure como futuro.

Um exemplo pode ser bastante interessante para tematizarmos esse
aspecto e remete a parte do tema da conferência, que é
desenvolvimento. É claro que desenvolvimento não pode ser pensado
como desenvolvimento econômico, como queria a nossa ditadura:
façamos o bolo crescer para depois distribuí-lo. É claro que
desenvolvimento hoje, de acordo com a nossa própria Constituição,
envolve respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade cultural, a
toda a problemática do nosso patrimônio cultural e histórico, às
nossas identidades como algo complexo, não unidimensional. E é
essa riqueza que tenho de preservar.

Isso nos remete outra vez àquela lição de Koselleck. Há no Supremo
Tribunal, atualmente, o caso da reserva indígena Raposa Serra do
Sol. Houve um voto do Ministro Ayres de Britto e um pedido de vista.
É muito importante refletirmos sobretudo em relação a esse primeiro
voto, que já mostrou timidamente, na esfera do direito civil, o problema
das pretensões de uma antiga prática brasileira, uma antiga forma de
se relacionar com a natureza e com as populações originárias,
autóctones do País, uma relação absolutamente predatória e
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genocida. Essa relação precisa ser revista.
Quando essa relação é traduzida por um governo, por um

Governador de Estado como direito ao desenvolvimento, desconhece-
se que, em nível mundial, o que a Declaração Universal dos Direitos
do Homem fez foi desterritorializar a idéia de soberania. Soberania
não é mais fazer o que se queira, quando se queira, de posse de um
aparato estatal. Existem as ONGs e todo um fluxo. Como disse o
Ministro, os Estados Unidos, esta grande potência mundial, não são
capazes de controlar coisíssima alguma no mundo. Há muito tempo,
Estados não controlam mais nada por si sós, nem mesmo o fluxo de
circulação do capital. Essa soberania é esvaziada, já que, acima dela,
entes difusos - de corporações multinacionais a ONGs - definem uma
série de fatores. A questão do universal só existe se for concreta. O
universal requer a concretude. Todo debate ocorrido aqui, toda sessão
de inauguração mostra que os direitos humanos só são pensáveis
como direitos das individualidades específicas, concretas, situadas na
sua dor, no seu sofrimento, e são instrumentos fundamentais para que
busquemos controlar, ao máximo, tudo isso. Nunca os eliminaremos,
mas, pelo menos, controlaremos ou diminuiremos as diferenças,
possibilitando uma vida democrática. Não quer dizer que vida
democrática seja a vida no céu; o Reino de Deus não se fará aqui,
mas democracia significa que uma constituição democrática, como a
nossa, permite e deve possibilitar escândalos públicos. Que as coisas
não sejam varridas para debaixo do tapete, mas venham à praça
pública a fim de que possamos nos aperfeiçoar pessoal e
institucionalmente. Riscos de corrupção e de discriminação, sempre
teremos. Agora, essa discriminação não pode ser aceita como normal.
O problema é justamente quando somos capazes de ver o constructo
histórico, nossos direitos, e trabalhar no refinamento dele a partir da
nossa vivência concreta. Não é possível que mergulhemos no
interesse presente, fazendo da construção do nosso
subdesenvolvimento uma idéia de desenvolvimento. O Estado de
Rondônia alega que é direito seu construir o subdesenvolvimento, que
sempre fomos capazes de fazer, desertificando a Amazônia,
destruindo a população local - não os autóctones -, numa relação
predatória com a natureza, sem reconhecer o direito básico de uma
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população indígena.
Em nível mundial, soberania é exatamente dar curso e voz: o Brasil

será brasileiro e muito mais brasileiro quando incorporar as diferenças
como direito à diferença, dizendo “não” ao massacre e ao
aniquilamento. Todos merecem igual respeito e consideração. Um
exemplo são os direitos, as especificidades e diferenças indígenas. Na
verdade, os direitos humanos e os direitos fundamentais são
mecanismos que permitem que diferentes convivam entre si, que
permitem a complexidade social e o seu crescimento. Que a gente
não reduza essa complexidade pela incorporação de complexidade.
Políticas públicas são imprescindíveis, mas não podem nem se farão
de forma consistente com o recurso fácil da criminalização. Cuidado.
Alessandro Baratta, um grande criminólogo, sempre ensinou que o
direito penal não serve como política pública. Queria fazer esta última
reflexão de forma provocativa. Acredito que fazer valer os direitos é
fundamental, mas para isso não é preciso pôr ninguém na cadeia.
Quando eu tento isso, ainda que momentaneamente, sei que preciso
ter cuidado, porque certamente estou agravando ainda mais a
situação e não estou resolvendo nada.

O Sr. Coordenador - Seguindo a nossa agenda, passamos a palavra
à Sra. Amelinha Teles, Coordenadora do Projeto Promotoras Legais
Populares e membro da União de Mulheres de São Paulo, que disporá
de 30 minutos para a sua exposição.

Palavras da Sra. Amelinha Teles
Bom dia, companheiras, companheiros, integrantes da Mesa,

expositores, venho aqui com muita satisfação e orgulho, porque
aprendi a fazer política quando era adolescente, aqui em Minas
Gerais. Não troquei Minas por lugar nenhum; tive que sair daqui
clandestinamente, em 1964, quando houve o golpe militar e precisei
esconder-me. Precisei buscar meios de sobrevivência em outros
lugares, mas sempre que venho aqui trago a memória dessa luta,
porque Minas tem muita história, tem muita luta, e essa mineirice faz
muita diferença na política.

Quero destacar isso porque, de todos os Estados que realizaram
conferências de direitos humanos no Brasil, Minas Gerais foi o único
que introduziu o sétimo eixo, que é o direito à memória e à verdade.
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Então, Minas faz muita diferença. Fico muito emocionada e quero
fazer, neste meu momento de emoção, uma “femenagem” a duas
mulheres. Uma delas é Helena Greco, que fez muita história aqui em
Minas Gerais. Toda esta luta de resistência tem a ver com o nome de
Helena Greco. A outra é Inês Etienne, minha companheira de muitos e
muitos anos aqui, em Belo Horizonte. A conferência de direitos
humanos é importante, pois reunimos várias experiências. Temos aqui
o espelho das diversidades sexual, étnico-racial, cultural, social e
econômica. Diante disso, temos de reunir num espaço, em pouco
tempo, várias experiências e realizar várias lutas. Temos a premissa
básica de que somos titulares do direito. Por sermos humanos e
humanas, temos direitos. É isso que traz o conteúdo de direitos
humanos, e foi essa a grande construção de que fala a Hannah
Arendt.

Os direitos humanos são construídos, não são dados. Estamos
conquistando-os, e este é o momento de consolidarmos esta idéia:
direitos humanos para todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas
são titulares de direitos humanos, independentemente de orientação
sexual, raça, etnia, deficiências físicas, mentais, faixa etária, etc.
Temos todos direito a direitos. É importante consolidarmos essa idéia
e lembrarmos de que, quando falamos em direitos, trazemos também
os deveres. Precisamos trabalhar aqui com o conceito de
responsabilidades. Temos a responsabilidade, sim, de ter a
compreensão holística dos direitos humanos. Às vezes, ficamos no
nosso pedaço, com aquela luta específica, mas não podemos perder a
visão de que nossa realidade é complexa. Somos diferentes entre
nós, mas não podemos usar essas diferenças para justificar as
desigualdades sociais e econômicas, cada vez mais gritantes. Isso
tem que acabar. Se o mundo começou assim, não sei, mas não pode
continuar assim. Ou enfrentamos as desigualdades sociais e
econômicas ou iremos à falência como humanidade, como espécie
humana. Vivemos este impasse: ou trazemos os direitos humanos
para a vida cotidiana, concretizando-os em nossas relações, sejam
interpessoais, sejam políticas, ou partiremos para a barbárie e daí
para o holocausto. Assim, deixaremos de construir e nos destruiremos
como sociedade humana. Esse é o nosso dever. Temos que sair do
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nosso movimento e pensar em outras situações também pertinentes e
capazes de afetar nossa vida. Muitas vezes, no nosso dia-a-dia, na
nossa militância, não conseguimos fazer essa associação, mas temos
que fazer essa relação e esse enfrentamento.

Estou dizendo isso porque faço parte de várias lutas, que poderia
comentar aqui. Sou do Movimento de Mulheres, trabalho com as
bolivianas imigrantes, que são totalmente invisíveis. Muitas de vocês
presentes estão vestidas com roupas feitas nas oficinas clandestinas
de São Paulo, onde vivem 300 mil bolivianas e bolivianos totalmente
invisíveis para as políticas públicas e os direitos. Poderia também falar
da educação popular de direitos que fazemos por meio do projeto das
Promotoras Legais Populares. Enfrentamos há pelo menos 15 anos
essa dificuldade, pois é um desafio trabalharmos com cidadania e
direitos, quando vivemos, ao mesmo tempo, as conseqüências
diretas, cortando nossa carne. As políticas neoliberais vão reduzindo o
papel social do Estado o tempo todo. Vivemos diariamente um
conflito. Cada vez temos mais direitos no papel, conquistamos mais
direitos. Esse é um caminho, uma conquista, um trabalho, uma luta,
uma construção nossa. Ao mesmo tempo, vemos o setor de saúde, de
educação, enfim, todos os setores básicos capazes de garantir
políticas para efetivarmos a cidadania, enfrentando crises,
deficiências, corrupções e tudo o mais. Queria reforçar neste
momento a iniciativa de Minas Gerais de trazer o direito à memória e à
verdade. Nós trouxemos essa expressão, e digo nós como Comissão
de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Fomos nós, sim,
que fizemos aquela luta contra a ditadura. Muitos de nós tivemos
nossos companheiros, companheiras, pais, irmãos assassinados e
nunca deixamos de cobrar do Estado brasileiro um posicionamento
em relação a eles porque tem muito a ver conosco o que fizeram na
ditadura militar. Ouvi um relato da Maria Teresa, que me
impressionou. Ouvindo-a, ouvi as mulheres encarceradas em São
Paulo falando da sua luta; é a repetição. Ficaram resquícios pesados
da ditadura militar nas instituições brasileiras. O que não foi sanado
nesse processo merece cuidado. Saímos de uma ditadura, viemos
para uma democracia negociada, articulada, arranjada e não
enfrentamos as mazelas deixadas por essa ditadura. Não chegamos a
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trabalhar essas mazelas como sociedade e Estado. Isso tem sido feito
de forma fragmentada. Por exemplo, houve a anistia em 1979. Essa
luta da anistia tem de ser trazida aqui, porque foi ali a semente para a
popularização dos direitos humanos. Quando trabalhamos com
anistia, com a idéia de democracia, de liberdade, de justiça, de
direitos, observamos, no Brasil, que a anistia está sempre vinculada à
idéia de direitos humanos. Trouxemos muitas companheiras e muitos
companheiros, mas não tivemos sequer atestado de óbito de nossos
desaparecidos. Só conquistamos isso em 1995, com a Lei nº 9.140.
Passaram-se 16 anos da anistia até conseguirmos um atestado de
óbito, que, na verdade, não explica nada das mortes e dos
desaparecimentos. Até hoje, o Estado brasileiro não veio a público
dizer onde e como foram presas e mortas essas pessoas e quem são
os responsáveis. Quando pautamos nossa luta, em 1979, 1978, há 30
anos, colocamos como prioridade a localização dos restos mortais dos
desaparecidos, porque temos o direito de sepultar nossos mortos. Os
mortos não foram enterrados. Segundo ponto: esclarecimento das
circunstâncias das mortes e prisões. Como tudo aconteceu. A terceira
reivindicação: responsabilização dos torturadores por esses crimes. A
quarta reivindicação: reparação econômica. O Estado brasileiro, com
o hábito de dar um jeitinho, fez isso e distorceu nossas reivindicações.
A reparação econômica, que era a última, passou a ser a primeira.
Fizeram a reparação econômica em 1995 e com a Lei nº 10.559, de
2002, mas as outras três reivindicações de nossa pauta não têm
resposta ou mobilização. Atualmente, na imprensa, estão sendo
abordadas matérias sobre a anistia e os torturadores, porque o que
não se resolve volta à tona. Ou resolvemos, ou enfrentamos, ou
esclarecemos essa história, ou ela sempre voltará. E ela volta. Existe
uma demanda. Às vezes, parece que a sociedade brasileira se
esqueceu, mas, quando se comenta sobre desaparecidos políticos, há
interesse, há repercussão na sociedade. Então, apareceu a questão
da anistia. Logo em seguida, o Ministro Paulo Vannuchi promoveu
uma discussão no Ministério da Justiça a respeito da anistia e da
responsabilização dos torturadores, uma iniciativa que teve muita
repercussão. Temos de deixar claro que todo militante de direitos
humanos, independentemente de ter essa história em sua trajetória,
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tem de saber algumas coisas. Ser militante exige conhecimento, e faz
parte desse conhecimento saber que a anistia não foi para os dois
lados, foi para as pessoas que foram presas, processadas e
condenadas. Foram esses os anistiados. Os torturadores, os agentes
do Estado não foram presos, não foram processados nem
condenados. Muito recentemente, Carlos Alberto Brilhante Ustra foi o
primeiro torturador a ser processado nominalmente por uma ação
declaratória no fórum civil de São Paulo, em que se pede à Justiça
que ele seja declarado torturador. Essa é a iniciativa de uma família, a
minha família, a família Teles, que entrou com uma ação pedindo ao
Estado brasileiro que declare que Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um
torturador, um assassino. Com essa ação e com o relatório do
governo sobre o direito à memória, sobre o direito à verdade, o
Ministério Público Federal entra com outra ação muito importante para
o desenvolvimento desse tema em Minas Gerais. O Ministério Público
faz toda uma análise com base no relatório em que Carlos Alberto
Brilhante Ustra e o Comandante Aldir são responsáveis por mortes,
por assassinatos. Pelo menos 60 brasileiros morreram em suas mãos.
Então, eles têm de ressarcir o que o Estado pagou para a família,
porque houve reparação econômica dos mortos e desaparecidos em
1995, com a Lei nº 9.140. Agora, o Ministério Público Federal pede
que esses dois agentes do Estado sejam responsáveis pelo
ressarcimento de R$8.000.000,00. Eles é que têm de pagar, e não o
Estado. Essa é a ação do Ministério Público Federal. Mais
recentemente, houve outra ação contra o Carlos Alberto Brilhante
Ustra, que ainda não foi considerada totalmente procedente, que é o
caso do assassinato do Merlino. O jornalista Luiz Eduardo Merlino,
preso em São Paulo em 1971, foi torturado e morto. Sua família hoje
quer, por meio de ação declaratória, que o Estado declare que Carlos
Alberto Brilhante Ustra foi o responsável por seu assassinato. Essa
luta vai se prorrogar, pois tem muito chão pela frente. É preciso ter, na
história do Brasil, nas escolas, o conhecimento dessa luta, desse
enfrentamento, desse movimento de resistência que brasileiros e
brasileiras travaram neste país contra a ditadura militar e suas
conseqüências. Temos 500 mortos e desaparecidos políticos, mas,
quanto ao impedimento do desenvolvimento social, econômico e
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político da sociedade brasileira, não há número que possa quantificá-
lo. Hoje vivemos as seqüelas da ditadura militar, vivemos uma
cidadania incompleta, ainda coloca-se fogo e mata-se preso,
incendiando-o. Se não limparmos esse passado tão recente que
respinga o tempo todo no nosso presente, não avançaremos. O
Judiciário tem de responder a essas questões, mas também o
Executivo e o Legislativo devem fazê-lo. Temos de cobrar as funções
acometidas ao Estado Democrático de Direito: legislar, julgar e
executar. Foram impetradas várias ações judiciais, e destaco as mais
recentes. Há uma ação impetrada pelos familiares do Araguaia, e é
bom lembrar que muitos de seus guerrilheiros eram mineiros e
desapareceram no Araguaia, localizado no sul do Pará, quando houve
um movimento nos anos de 1972 a 1974, portanto, há mais de 30
anos. Esses familiares entraram com uma ação contra a União,
exigindo a localização e entrega dos restos mortais de seus parentes
em 1982, três anos após a anistia, pois nossa anistia não foi ampla,
geral e irrestrita. Foi parcial, ocasionou alguns benefícios, porém não
trouxe os desaparecidos. Portanto, seus familiares entraram com essa
ação, datada de 1982, que já transitou por todos os caminhos do
Judiciário. No governo federal, em 2003, foi dada a sentença: o
Estado brasileiro é obrigado a localizar e entregar os restos mortais
dos desaparecidos políticos às suas famílias. No entanto, houve
vários recursos do governo federal, que foi vencido em todos eles. O
último recurso, em que o governo foi parte vencida, data de dezembro
de 2007. Foi dada entrada na ação de execução, portanto, o
Executivo tem de executar. Não basta entrarmos com uma ação na
justiça, embora ache muito importante que todos o façam, pois é
nosso direito. Mas é bom lembrar que o caminho da justiça é moroso
e caro. A justiça brasileira é cara, e não se acham profissionais
gratuitos. As defensorias públicas não dispõem de profissionais em
número suficiente. Este é um problema para os direitos humanos
enfrentarem. O Executivo tem de mostrar vontade política, porque
todos sabem que nossos desaparecidos não estão mortos e
conhecem os seus torturadores. Denunciamos isso lá atrás, na Justiça
Militar. Quando éramos processados, denunciávamos os nossos
torturadores lá atrás. Quer dizer, agora, temos de entrar com nova
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ação solicitando o reconhecimento de que eles são torturadores. É
preciso haver agilidade nisso. Falta um posicionamento mais
contundente segundo o qual os torturadores têm de ser
responsabilizados, como disse o professor de Direito Constitucional.
Esses crimes são imprescritíveis; são crimes de lesa-humanidade,
definidos pelas declarações e pelos documentos internacionais de
direitos humanos. São crimes cometidos pelo Estado. Trata-se de
política do Estado. Houve estratégia política do Estado para eliminar
brasileiros e brasileiras que se opuseram ao regime militar. Isso é fato
categórico. Digo isso porque todos devem saber dessa realidade, tão
importante de ser conhecida e reconhecida, porque até favorece uma
série de outras lutas que estão sendo travadas por vários movimentos
aqui representados. Há necessidade de o governo exigir dos militares
a abertura dos seus arquivos, pois lá estão as informações de que
precisamos. Temos de criar uma comissão da verdade e da justiça,
como fizeram todos os países da América Latina que sofreram com
ditadura militar. Aliás, hoje, 11 de setembro, é o dia em que, com o
golpe militar no Chile, o Allende foi morto e o ditador Pinochet se
impôs como Presidente. Ele cometeu crimes de lesa-humanidade até
emparedando pessoas no Estádio Nacional. Enterrou pessoas vivas,
encostando-as na parede e colocando tijolos. Depois, os seus restos
mortais foram encontrados. Até esse tipo de crime Pinochet cometeu.
Por isso, foi condenado pelo Direito Internacional dos Direitos
Humanos. Todos se lembram de que foi preso por ordem do Juiz
espanhol Baltasar Garzón. Os direitos humanos são construídos com
muita dor, sangue e luta. Infelizmente é muito difícil alguém dizer
coisas interessantes quando se refere a direitos humanos. São coisas
doloridas, sofrimentos que temos de enfrentar. Nosso desafio é
absorver todo esse sofrimento. Para construirmos uma sociedade
justa e democrática, de fato, temos de compreender isso e impedir
que aconteça novamente.

Historicamente dizendo, o maior violador dos direitos humanos é o
Estado, o que pode ser constatado em todos os relatórios de direitos
humanos. O Estado brasileiro deve muito aos direitos humanos.
Temos de cobrar do Estado uma postura mais contundente, mais
afirmativa, para que não haja esquecimento neste país e prevaleçam
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a memória, a verdade e a justiça, com fatos e decisões. Era o que
tinha a dizer.

O Sr. Coordenador - Agradecemos à Amelinha. Antes de passar a
palavra ao Prof. José Luiz Quadros de Magalhães, gostaríamos de
anunciar os grupos de trabalho. Grupo 1 - Universalizar direitos em
um contexto de desigualdades, sala 2, Escola do Legislativo.

Grupo 2 - Violência, segurança pública e acesso à Justiça: auditório
SE deste prédio, Palácio da Inconfidência. Grupo 3 - Pacto federativo
e responsabilidades dos Três Poderes, do Ministério Público e da
Defensoria Pública: sala 1 ou 3 da Escola do Legislativo. Grupo 4 -
Educação e cultura em direitos humanos: auditório da Escola do
Legislativo. Grupo 5 - Interação democrática entre Estado e sociedade
civil: Plenarinho I, Palácio da Inconfidência. Grupo 6 -
Desenvolvimento e direitos humanos: sala 4 da Escola do Legislativo.
Grupo 7 - Direito a verdade e a memória: Plenarinho IV do Palácio da
Inconfidência. Os grupos iniciam os trabalhos às 16 horas.

Em seguida, anunciamos a palavra do Sr. José Luiz Quadros de
Magalhães, professor da graduação e da pós-graduação da PUC
Minas e da UFMG, que disporá de 30min.

Palavras do Sr. José Luiz Quadros de Magalhães
Boa-tarde, cumprimento os Deputados João Batista de Oliveira,

Subsecretário de Direitos Humanos, e Durval Ângelo; demais
componentes da Mesa; demais presentes. Serei o mais objetivo
possível. Preparei minha fala em quatro tempos em relação ao tema
central. Pretendia abordar a questão dos direitos humanos, da
democracia, centrar a discussão no desenvolvimento e finalizar com a
idéia da superação das desigualdades. Como muita coisa já foi dita,
focarei mais nos dois últimos pontos. O que é desenvolvimento?
Quem nos diz o que é desenvolvimento? Os palestrantes já disseram
muito bem o que são direitos humanos. Trabalhamos numa
perspectiva histórica, eles são históricos. Qualquer naturalização é
desmobilizadora. Nada pior do que ouvir: as coisas sempre foram e
sempre serão assim. Violência? Sempre houve violência.
Desigualdade? Pobreza? Sempre houve e sempre haverá. Isso é uma
ideologia, termo que utilizo como distorção proposital da realidade
para nos desmobilizar. Se acreditamos na naturalização dessas
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coisas, de qualquer coisa do campo social ou da história, ficamos
impotentes. Não podemos nada contra o que é natural. Não podemos
mudar a lei da gravidade. Se eu ficar soltando esta caneta a tarde
toda, vocês irão embora e ela continuará caindo. Isso é uma lei
natural, apesar de, na física quântica, haver a possibilidade de que ela
não caia em algum momento.

A primeira coisa importante é trabalhar os direitos humanos como
históricos. Nós dizemos o que são direitos humanos. Esses direitos
humanos podem ser estudados em três grandes perspectivas. Temos
a filosófica, que tem mais de 2.700 anos; temos, ainda, a
constitucional, a partir das revoluções burguesas, com o surgimento
do constitucionalismo moderno. Lembramos que o constitucionalismo
moderno nasce num paradigma liberal. Logo, os direitos humanos
eram de poucos, eram de proprietários, de ricos, dos únicos que
podiam votar. As mulheres não tinham direitos. Eram direitos de
poucos. No decorrer desses mais de 200 anos, a partir das revoluções
burguesas, a Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana, a
Guerra de Independência dos Estados Unidos e, principalmente, a
Revolução Francesa, em 1789, temos, portanto, a implantação desse
constitucionalismo. A partir daí, por força dos movimentos sociais e
operários, há a conquista e a expansão desses direitos até chegarmos
ao ponto em que estamos hoje. Então, de uma perspectiva em que
direitos humanos eram compreendidos apenas como direitos
individuais, chegamos contemporaneamente a uma perspectiva mais
ampla desses direitos humanos, seja a constitucional, a segunda pela
qual pudemos estudá-los, seja a internacionalista, uma terceira em
que esses direitos humanos são individuais e relativos à vida, à
liberdade e à igualdade perante a lei. São os direitos sociais, como os
de saúde, educação, moradia e segurança; os direitos econômicos,
como os de emprego, remuneração justa, repartição de riqueza e
dignidade; e os direitos políticos, como os de votar, de ser votado e de
participação na construção da vontade do Estado. Em uma
perspectiva contemporânea, esses direitos são vistos como
indissociáveis ou indivisíveis, o que é reconhecido e pacífico no plano
do direito internacional público, quando se consagra na ONU, em
1973, essa idéia da indivisibilidade, que é posteriormente repetida em
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outros textos internacionais. Ou seja, a idéia de que não há liberdade
sem dignidade, de que não é possível liberdade de expressão e de
consciência sem acesso à educação, de que não é possível falar-se
em liberdade de locomoção sem acesso ao transporte, a inserção
social, enfim, esses direitos são interdependentes, indivisíveis e
indissociáveis. Falamos então desses direitos humanos históricos e
indivisíveis, os quais são dinâmicos, não param aqui. Vamos continuar
a construir, de forma democrática, o caminho desses direitos
humanos.

Em um segundo momento, há a questão da democracia. É
importante lembrarmos que a democracia como conhecemos hoje,
como se tornou um consenso quase global de democracia
representativa... É óbvio que não ficaremos apenas no conceito de
uma democracia meramente representativa. Falaremos também de
uma democracia participativa e dialógica, da sociedade civil que se
organiza e dos movimentos sociais. Vejo a grande força da
democracia contemporânea justamente nos movimentos sociais. Se
nos limitarmos apenas à idéia tradicional de uma democracia
representativa como hoje é concebida, ou seja, com sufrágio
universal, em que todas as pessoas votam, observando-se apenas o
requisito de nacionalidade e idade, e em que homens, mulheres,
etnias, as mais variadas formas de identificação e todas as pessoas
podem votar e participar, teremos essa democracia construída como
um consenso e que se afirma como global. Até a Primeira Guerra
Mundial, existiam apenas quatro países no planeta que viviam uma
democracia igualitária, com sufrágio universal, voto feminino e das
minorias étnicas. Quando observamos o nome desses países, é muito
interessante, porque, às vezes, muitos são surpreendidos. Há um livro
muito interessante de um historiador inglês chamado Geoff Elley,
“Forjando a democracia”, em que ele aborda essa questão e lembra
que, até 1914, no planeta existiam apenas quatro democracias que
incluíam as mulheres e as minorias étnicas. Eram a Austrália, a Nova
Zelândia, a Noruega e Finlândia, e acabou aí. Se formos incluir as
democracias masculinas, poderiam ser acrescentadas a França e a
Suíça, e parou por aí. Grande parte dos Estados contemporâneos
começarão seu processo de democratização pós-Segunda Guerra
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Mundial, e muitas democracias consideradas referência pela mídia e
propaganda... Por exemplo, os Estados Unidos, até hoje, têm uma
democracia muito fechada, elitista e na qual participa do processo
eleitoral não mais de 50% do eleitorado, e isto no nível federal e
quando participa. É um sistema fechado, e nós aqui, no Brasil, e o
mundo inteiro, que acompanhamos hoje as eleições dos Estados
Unidos, podemos ter a certeza de que, eleito McCain ou eleito
Obama, continuará tudo igual como sempre no quartel de Abrantes. A
rima não é bem essa, mas, quando está tudo igual, não muda. É um
sistema pesado que interessa a 400 grandes corporações que têm
muito poder econômico envolvido. Não vai mudar nada. Pode mudar o
discurso ou a forma, mas, essencialmente, não muda muita coisa.

Vemos também um velho mundo em crise democrática, na Europa.
Quero comentar sobre a crise da democracia contemporânea, que
também nos afeta, já partindo para a questão central, que é sobre o
desenvolvimento. Hoje percebemos um vazio no Legislativo Federal,
que não faz nada. O Congresso Nacional não legisla, virou um
investigador, mas não sabe investigar. É preciso deixar isso por conta
da Polícia Federal, que sabe fazê-lo. Não debatem os grandes temas
nacionais. E nesse vácuo de poder passamos a ter um Supremo
Tribunal Federal que legisla, que faz até audiências públicas, que se
tornou um poder constituinte originário permanente, elaborando
Constituição. Isso é muito grave. Hoje estamos vivendo uma
confusão. Mas, por que existe esse vazio do Legislativo? No início de
minha manifestação, falei sobre a naturalização como um instrumento
ideológico para encobrir a realidade, que muitas vezes nos leva a agir.
Essa é uma pergunta recorrente na história. Por que,
recorrentemente, na história da humanidade, percebemos milhões de
pessoas agindo contra elas mesmas, com interesses que são
contrários aos delas? Esta é uma questão central e devemos
respondê-la contemporaneamente porque é recorrente. Vemos
milhões de pessoas agindo contra elas mesmas. Um caminho para
encontrar uma resposta para essa pergunta é justamente a
capacidade de encobrir os jogos reais de poder, de distorção dos
dados da realidade, que nos fazem acreditar em algo que é mera
representação distorcida e que encobre esses reais jogos de poder.
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Outro instrumento contemporâneo que afeta a democracia e que
percebemos hoje no velho mundo, nas democracias tradicionais da
Europa e da União Européia, é um déficit democrático brutal. Os
partidos políticos tradicionais, seja na França, na Alemanha, na
Espanha, seja no Reino Unido, dizem a mesma coisa. O discurso é o
mesmo, seja de direita, seja centro, seja de esquerda. No poder,
estabelecem as mesmas políticas econômicas. E o povo europeu
começa a dizer que não adianta votar. Isso é muito grave. Na Polônia,
o comparecimento às urnas nas eleições para o parlamento europeu
foi de 15%, na Inglaterra foi de 40% e nos Estados Unidos foi de 50%.
A maioria da população não se interessa pelas eleições. O pobre
americano não vota porque sabe que a vida continuará a mesma
coisa, que democratas e republicanos são a mesma coisa. Na
Inglaterra, o trabalhista e o conservador são a mesma coisa. Na
França, o socialista e o conservador são a mesma coisa. Sarkozy
trouxe três socialistas para o seu Ministério. O social-democrata e o
democrata cristão são a mesma coisa na Alemanha. Por que isso
acontece? Isso é um grave esvaziamento da política, é um descrédito
na política que se torna incapaz de dar respostas às demandas da
população. Qual é a ideologia que passa por aí? O tempo não nos
permite aprofundar sobre isso, apenas despertaremos as indagações.
O discurso contemporâneo, o discurso único econômico, sustenta-se
numa mentira, numa ideologia, numa distorção da realidade que é a
matematização do discurso econômico. Todos nós sabemos que, em
qualquer universidade do planeta, a ciência econômica é uma ciência
social, é uma ciência essencialmente comportamental. Fala-se sobre
consumo, sobre desejo, sobre demanda de consumo, sobre
poupança, sobre o comportamento das pessoas diante da questão
econômica, sobre o comércio, etc. Mas, ideologicamente, falsamente,
dizem diariamente, desde a construção de uma nova hegemonia a
partir da década de 80, que a economia é uma questão matemática.
Portanto, temos que deixar esse assunto para os técnicos, para os
economistas. Logo, temos que dar autonomia para o Banco Central.
As políticas monetárias e econômicas devem ser resolvidas pelos
técnicos. Os Deputados e os Senadores europeus disseram para o
povo europeu: vocês disseram “não” para a constituição da Europa,
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que é uma constituição liberal. Disseram que queriam uma
Constituição social, que queriam manter seus direitos em relação à
saúde, à educação, à previdência, etc. Aí, os Deputados, os
Senadores, os Primeiros-Ministros e os Presidentes dirão que
deixaram o povo escolher sobre algo que não entende. E, agora,
novamente, desrespeitam a vontade popular, transformando a
Constituição da Europa no Tratado de Lisboa. Querem forçá-la aos
europeus, empurrando-a goela abaixo. O povo irlandês surgiu e disse
“não” a isso. O governo da Irlanda submeteu o Tratado de Lisboa à
vontade popular. O povo irlandês disse “não” novamente. Disseram os
representantes: “que chato”. Um filósofo francês disse, certa vez, que
há alguma coisa dissonante, quando o povo aponta uma direção e os
governantes, outra. Alguma coisa não bate. Na Europa, os
representantes vão falar que o povo irlandês não leu. Se leu, não
entendeu, por isso não poderia resolver aquilo que não entendia.

Começam a nos retirar, com discursos técnicos. Temos precedentes
disso no Fascismo e no Nazismo. Há um discurso técnico, autorizado;
só o técnico pode fazê-lo. Então, vamos deixá-los decidir, enquanto
decidimos sobre um monte de coisas na nossa vida, como: a cor do
nosso celular, a marca da nossa caneta, a marca da televisão, os 200
canais que falam a mesma coisa, com exceção da TV Assembléia.
Podemos escolher um monte de coisas que efetivamente não mudam
nada. O que poderá mudar nossa vida, como o sistema econômico, foi
retirado do âmbito da política. Isso é a desconstrução, o esvaziamento
das ideologias políticas - ideologia como sistema, coerente e lógico,
visando a um determinado fim político. Tudo é da técnica. Escolhem
sobre tudo que efetivamente não nos interessam. E aqui chegamos à
questão do desenvolvimento. O filósofo esloveno Slavoj Zizek - na
minha opinião, ele é sensacional - que escreve, de vez em quando, na
“Folha de S.Paulo”, diz que um dos grandes embates contemporâneos
é aquele pela construção dos significados do mundo, ou seja, quem
diz para nós o que é liberdade, o que é desenvolvimento. Vou ilustrar,
citando um filme a que assisti: A Culpa é do Fidel. É um filme francês,
da filha do Costa-Gravas, que pode ser encontrado nas locadoras. O
filme conta a história de uma menina, cujos pais viajam muito e
trabalham com a política. Ela fica muito tempo com a cozinheira da
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casa, que é cubana e fugiu para a Europa. Essa moça, conversando
com a criança, o tempo todo fala mal do Fidel, dos comunistas e dos
barbudos. A criança vai construindo seu universo de sentido, como
todos fazemos. Ela pensa que barbudo é mau, que comunista é mau.
De repente, seu pai chega à casa, com vários amigos chilenos,
barbudos e socialistas. O pai também era barbudo. Ela pensou que o
pai era barbudo e tinha virado comunista. Ela vai, na construção de
seu universo, dizer que os barbudos não são tão maus, porque o pai
não era mau, era legal. É interessante como uma criança, nesse
mundo fragmentado, vai montando esse quebra-cabeça, esse
universo de sentido. Assim, ela vai encarar e se relacionar com esse
mundo. Outro dia, estava levando meu filho de oito anos ao colégio, e
ele me perguntou o que era federalismo. Disse-lhe que, ao chegar à
nossa casa, eu iria explicar-lhe, que iria pegar o mapa do Brasil para
lhe mostrar a função dos Deputados. Ele está construindo o universo
de sentido em relação a essa questão. Esse universo de significados,
o sentido do mundo é construído historicamente na família, na igreja,
na escola, na vida com os amigos, na vizinhança e pelos meios de
comunicação.

Cada vez mais, percebemos, no mundo contemporâneo, um grupo
pequeno de pessoas que se arvoram em autoridades. Por exemplo, a
revista “Veja” tem solução para todos os problemas do mundo e do
Brasil. Podemos lançar a revista “Veja” para Presidente da República.
Deus nos livre! Esse universo de significados passa a ser construído
ideologicamente por quem, cada vez mais, detém o poder.
Historicamente, quem diz o que é justo? Quem tem poder.
Historicamente, quem diz o que é normal? Quem tem poder. No
século XIX, na Inglaterra os homossexuais eram encarcerados.
Encarceraram um dos mais geniais escritores do século XIX, Oscar
Wilde, que morreu porque foi preso. Quem diz o que é normal? Quem
diz o que é justo? Quem diz o que é legal?

No Estado Democrático de Direito todos queremos e temos de dizer
o que é normal, o que é justo, o que é legal. Devemos, de forma
dialógica, aberta, livre e permanente, reconstruir esses conceitos, mas
isso não acontece. Alguns poucos estão todo o tempo dizendo para a
maioria o que é liberdade, o que é igualdade, o que é
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desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Majoritariamente, a idéia
de desenvolvimento é muito curiosa, porque é absolutamente
estúpida, irracional. A nossa idéia de desenvolvimento é uma
reprodução no futuro, um futuro quantitativamente maior que aquilo
que temos no presente.

Vemos - não estou falando de Belo Horizonte, não vou citar casos
concretos - em todo o Brasil, candidatos a Prefeitos prometendo que
trarão mais investimentos, mais indústrias, mais empregos, mais
gente. Demorei cerca de 1 hora para chegar até aqui. O trânsito de
Belo Horizonte está inviável. Apesar disso, um candidato a Prefeito diz
que trará mais uma fábrica de automóveis para a cidade, uma fábrica
de automóveis indiana, que venderá carros a R$12.000,00, ou uma
fábrica de automóveis japonesa, que venderá carros a R$10.000,00.
Onde colocaremos todos esses automóveis? Na cabeça de alguém.
Aceito sugestões. Por exemplo, poderíamos criar um “site” na internet:
onde colocar os automóveis.

Poderão dizer que isso é uma grande maldade, porque, agora que
milhões de brasileiros entraram na classe média e, pela primeira vez,
podem comprar seu automóvel, vamos dizer-lhes que não têm esse
direito, porque irão aquecer o planeta. Não. Todos têm de ter
automóvel, mas irão afundar, porque o aquecimento global vai afogar
todas as pessoas. Podem ser fabricados automóveis à prova de água.
Assim ficaremos sob o mar, dentro de nosso carro, felizes de nossas
vidas, ouvindo música. Como a tecnologia está cada vez mais
sofisticada, podem colocar uma cama dentro do automóvel, a fim de
ficarmos acampados debaixo do mar, dentro do nosso carro.

A atual lógica desenvolvimentista, capitalista e neoliberal é
absolutamente irracional. Por exemplo, o McCann, candidato à
Presidência dos Estados Unidos, conclama: “Vamos furar, vamos
furar”. Furar o quê? Furar mais poços de petróleo para manter a
fabricação de automóveis. Para que os empregos nos Estados Unidos
sejam mantidos, fabricarão mais automóveis.

A impressão que dá, muitas vezes, é que a humanidade somente
muda na cacetada. Parece que estamos dentro de uma Ferrari
gigante: colocaram a bolinha, o nosso planeta, pequenino perto do
universo, ao lado do piloto da Ferrari. Apesar de esse piloto saber que
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a pista acaba após os próximos 40km, continua acelerando a 500km,
continua pisando fundo.

Há pouco tempo tivemos um consenso global - fato raríssimo na
ciência -, porque é muito difícil conseguir-se consenso sobre alguma
coisa. Conforme esse consenso, não se pode manter o atual nível de
desenvolvimento, porque o aquecimento global é irreversível. Estamos
agindo como se fôssemos meros assistentes, porque vemos o mundo
pela televisão, como se as coisas que ocorrem ao nosso redor
acontecessem somente na televisão. Por exemplo, ao vermos uma
reportagem sobre determinada catástrofe ambiental, ficamos
preocupados, mas ao desligarmos a televisão, guardamos aquilo na
gavetinha, e a nossa vida continua do mesmo jeito que era, como se
esses fatos não nos dissessem respeito. Com esse modelo de
desenvolvimento global, temos afundado de acordo com um ponto de
vista. Temos de travar uma discussão moral, ética e constitucional.

Há um sistema de desenvolvimento econômico, pois temos de
crescer. Se crescemos 6%, a China cresceu 10%. Estamos fundados
em uma certa lógica. Como funciona a economia global? O que mais
movimenta dinheiro no planeta, com esse desenvolvimento neoliberal
e egoísta, pois quem partilha isso são poucos? Nunca foi verificada
uma concentração econômica tão brutal. A nossa economia depende
da indústria bélica, que financia as campanhas públicas, única
salvação para a democracia representativa. Essa indústria financiou a
campanha do Bush, pois é uma das mais lucrativas do planeta. As
outras mais lucrativas são a farmacêutica, a petrolífera e a do tabaco.
A economia globalizada criou um novo investimento. Há duas novas
fontes econômicas. Hoje se pode comprar um batalhão para uma
guerra. Mais de 40 mil dos soldados americanos que estão no Iraque
são de empresas privadas com cotação na Bolsa de Valores. Como
essa economia movimenta bilhões de dólares, tem de haver guerras.
Há mais de 40 conflitos localizados pelo mundo afora, muitos deles
privatizados. Como se não bastasse, os cárceres foram privatizados
nos Estados Unidos há dez anos, e o único efeito disso foi o aumento
dos encarceramentos, pois é necessário encarcerar as pessoas para
se ter lucro. Isso é desenvolvimento. Trouxemos para Minas Gerais
essa experiência, que não funcionou nos Estados Unidos.
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Nessa economia global contemporânea, precisamos de doença,
para vender remédios; de automóveis poluindo e aquecendo o
planeta, para vender petróleo; de guerra, para vender batalhões; e de
presos, quanto mais melhor. Nos Estados Unidos há cerca de
2.700.000 presos. Em 2003, passaram pelo cárcere desse país 9
milhões de pessoas, que foram presas por qualquer motivo. Isso está
chegando ao Brasil em conta-gotas de fascismo, que toma conta da
nossa legislação, como, por exemplo, essa Lei Seca, que é uma
estupidez.

Como o Prof. Menelick disse, o direito penal nunca resolveu nenhum
problema, pois não é política pública. Precisamos descriminalizar e
despenalizar, principalmente em um sistema em que somente pobres
são presos. Quando o rico é preso, fica, no máximo, 40 dias na Polícia
Federal. Agora, eles ficam por 24 horas no máximo, sem algemas, em
suítes com televisão em cores, ar condicionado e aquecimento.

O Sr. Presidente - Eles têm reclamado da qualidade da lagosta, que
não é da melhor e está muito pequena.

O Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - E têm reclamado do vinho
italiano, que não é de primeira qualidade.

O nosso sistema legal, processual e penal serve para prender pobre.
Continuamos no século XIX. Isso tudo está de acordo com o
desenvolvimento. Certo dia, saí com alguns professores, que
comentavam que nos Estados Unidos é um espetáculo, pois o
processo é muito rápido. O devedor tem de pagar ao credor em, no
máximo, três meses, senão será preso. A grande novidade é o
passado, que conseguimos superar a duras penas e com muita luta.
Essa estúpida economia fundada na concentração e na competição
passou a ser novidade.

É difícil imaginar que possamos construir - mas o faremos - alguma
sociedade fundada no individualismo, no egoísmo e na competição.
Você terá o esgarçamento de qualquer tecido social numa sociedade
que se funda em competição, egoísmo e individualismo. Noutro dia
um aluno disse-me na sala de aula: “Professor, se há mercado, é
legítimo, então, fabricar armas”. Aí você começa a perder toda a
noção de ética, de algo mais que a simples lógica do mercado, como
se fôssemos ratinhos que respondam a demandas de consumo e de
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poupança.
Para finalizar, sobre o quarto ponto não é preciso dizer mais que

uma única palavra. Como superar as desigualdades? O Menelick já
disse tudo. Quanto a essa pergunta, eu a farei de forma específica:
como superar as desigualdades sociais e econômicas brutais que
nunca houve igual na história da humanidade? Hoje existem no
planeta três pessoas que têm mais dinheiro que 40 países juntos. A
pergunta específica é então: como superar as desigualdades? Há um
único jeito. A crença dessas pessoas é naquela idéia do “não mexe no
que é meu”; que a economia cresça, para vocês pegarem o que
advém do crescimento, a rebarba, porque “do meu não abro mão de
nada”. Assim, existe uma palavra. A única chance para nós é
repartindo, não há outra.

Daí uma palavra final, aproveitando que estamos na televisão, para
que as pessoas pensem a respeito das notícias que nos chegam. A
América Latina está vivendo hoje um processo democrático fabuloso,
de democracia popular, de base, de movimento social, de
transformação social. A Bolívia vivencia esse processo. Vocês podem
consultar na internet a Constituição da Bolívia, que, na minha opinião,
é uma das mais importantes que temos. É a mais avançada do ponto
de vista democrático e ambiental, produto de uma sociedade civil que
se organizou e que reivindicou direitos contra uma elite tacanha,
egoísta, atrasada, que não quer abrir mão de algumas coisas. Essa
transformação dá-se com muito impulso democrático, porque é o povo
que está nesse processo. É a democracia como transformação, como
vem ocorrendo pelo resto da América Latina. É isso que dá muita
esperança. A transformação de uma sociedade que começa a
trabalhar com seriedade a idéia de desenvolvimento, de justiça, que
construa dialogicamente para si mesma a idéia do que é justo, do que
é normal, do que são direitos humanos. É uma construção
permanente, democrática. Isso está acontecendo hoje na América
Latina, e não na velha Europa, que está caduca, cada vez mais
autoritária, fechada; e não também nos Estados Unidos, ali é muito
poder. Um dia o povo americano há de acordar. Muito obrigado pela
atenção de todos.

O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Prof. José Luiz Quadros e
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retornamos a palavra ao Deputado Durval Ângelo.
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.
A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Gostaríamos de dar alguns avisos. Na ante-sala do Plenário, será
feito o lançamento do livro “Mediação de Conflitos - A Solução de
Muitos Problemas Pode Estar em Suas Mãos”, do Prof. Daniel Seidel,
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, de acordo com o
princípio da justiça restaurativa. Há também um vídeo do professor e
da Comissão de Justiça e Paz. Quem participar do lançamento poderá
obter informações a respeito desse trabalho. Além disso, durante os
trabalhos desta manhã, serão feitas apresentações das charges do
Grupo Opa.

Debates
O Sr. Presidente - A primeira pergunta, de Guilherme Vinseiro

Martins, da Faculdade de Direito da UFMG, é dirigida ao Sr. Menelick
de Carvalho Netto: “Por que mesmo com a ratificação da Convenção
Americana de Direitos Humanos as normas referentes a esta na
Constituição da República são vistas apenas como normas
programáticas? Por que não aceitá-las como normas plenas e
vinculantes?” Com a palavra, o Prof. Menelick, que disporá de três
minutos para responder à pergunta.

O Sr. Menelick de Carvalho Netto - Guilherme, a questão mereceu
investigação de um grupo financiado pelo Ministério da Justiça sobre a
efetividade de tratados. Tenho uma posição diversa. Acho que a
aplicação deveria ser imediata, exatamente em função daquilo que
procurei trabalhar durante esta Conferência. Refiro-me à existência de
uma desterritorialização e penso que a reterritorialização se dá
observando esses direitos, até pela esfera pública mundial, de um
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debate em que argumentos contrários a esses direitos fundamentais
dificilmente são sustentáveis. Se pretendo falar de soberania, todos
esses conceitos clássicos têm de ser redefinidos à luz dessas
possibilidades. Direitos fundamentais e direitos humanos não são
limites que impomos internamente, mas condições de possibilidade da
pluralidade na diversidade. Só podemos incrementar a complexidade
social - ou seja, desenvolver para usar o tema do José Luiz - mediante
respeito recíproco às nossas diferenças. Se tivermos dificuldades em
relação a isso, reduziremos complexidade e teremos mais problema
social, que não é privilégio do Brasil. Por exemplo, quanto à questão
do uso do véu na França, berço do constitucionalismo em vários
aspectos, o Conselho Constitucional Francês soube fazer do
problema, símbolo da opressão feminina na cultura islâmica, um
instrumento de defesa da própria cultura islâmica em face ocidental.
Essa é a questão central. Com esse projeto de pesquisa, acho muito
perigoso não trabalharmos bem o problema dos direitos humanos e a
sua relação com os direitos fundamentais. Não é um problema
simplesmente de texto constitucional. Aliás, os textos nos remetem ao
que somos capazes de fazer com eles. Não podemos nos esquecer
de que o pior texto constitucional do mundo, o norte-americano,
muitas vezes, resulta na melhor Constituição.

Discordando do José Luiz nesse aspecto, acredito que,
institucionalmente, funcione numa suprema corte, como a norte-
americana; que ela tenha coragem suficiente, nem que seja por um
voto, para impedir o terrorismo de Estado “bushniano”. As últimas
decisões da corte retomam essa tradição. A saída no direito
internacional ou no direito constitucional é o próprio
constitucionalismo, que são os direitos humanos.

O Sr. Presidente - Pergunta de Sandra Maria da Silva, da Federação
Quilombola do Estado de Minas Gerais, para Amelinha Teles:
“Gostaria de saber se seria possível estender o Projeto de
Promotorias Legais para a questão quilombola em outros Estados, e
se você poderia orientar a nossa organização em Minas”.

A Sra. Amelinha Teles - Sandra, pode sim. Esse é um projeto
popular, é um projeto de educação popular de direito, uma
capacitação de mulheres para o acesso à Justiça. Ele foi estabelecido
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para as mulheres como uma ação afirmativa, a fim de facilitar o
conhecimento dos direitos, dos serviços públicos e do acesso à
Justiça. Isso não quer dizer que os homens não podem aprender, mas
o contrário, eles devem aprender seus direitos.

Quanto à minha participação, será o maior prazer, mas moro em
São Paulo, por isso temos de ver como poderia ser feito.

O Sr. Presidente - Os grupos começarão a trabalhar às 14 horas,
com os locais já determinados.

Pergunta de Wellington Macedo Fonseca, do Grupo Fé e Política,
para o Prof. José Luiz: “Vivemos numa sociedade que é uma selva. O
homem é o lobo do homem, e o lobo mais forte é o econômico, hoje
chamado de globalização, que mata mais que Hiroshima e Nagasaki.
É possível fazer auditoria da dívida pública e incluí-la como o oitavo
item dos direitos humanos?”.

O Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - Penso que é possível
qualquer coisa, desde que tenhamos, cada vez mais, a consciência de
que as transformações irão ocorrer a partir da capacidade de a
sociedade civil e os movimentos populares se organizarem e agirem
efetivamente. Acredito que a conquista de direitos, a conquista da
própria estrutura do Estado, pode ser cada vez mais transparente, que
pertença cada vez mais à sociedade como um todo e que passe por
essa capacidade de organização da sociedade civil, dos movimentos
sociais. Acredito que, dos movimentos sociais, podemos esperar mais
democracia ou mesmo trazer de volta as inscrições do Parlamento, do
Executivo e do Judiciário para a esfera democrática.

É possível sermos construtores da nossa história. O maior problema
contemporâneo é que as pessoas estão desacreditadas. Elas não
acreditam mais que podem construir algo diferente e partem para um
individualismo exacerbado. Dizem que, por não poderem mudar a
sociedade, por ela ser assim mesmo, a economia ser essa mesma, a
realidade social ser essa mesma, então vão administrar a própria vida,
enricar, construir sua vida, e o resto que se dane. Essa descrença na
possibilidade de sermos construtores da história é algo muito grave.
Podemos construir na nossa sociedade o que quisermos,
coletivamente falando.

O Sr. Presidente - Prof. Menelick, temos uma pergunta do Prof.
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Marco Antônio Torres, do Instituto São Tomás de Aquino: “A que ou a
quem serviram os jogos de Pequim? Não faltaram vozes dos direitos
humanos para denunciar a manipulação da imprensa?”.

O Sr. Menelick de Carvalho Netto - Não sei se entendi. É claro que
todo evento mundial, de mídia, midiático tem uma série de interesses
manipulados ali. Realmente acompanhei pouquíssimo. Não sei a
quem serviram os jogos de Pequim. Não tenho a menor idéia.
Certamente deram visibilidade à China e mostraram uma China que é
vista hoje pelos principais autores que pensam a questão do
desenvolvimento de nações como, no mínimo, preocupação
constante, assim como acontece com a Índia. São uma possibilidade
de sociedades modernas. Essa questão do Oriente e do Ocidente é
muito complexa hoje. É claro que o Oriente está em nós: se formos a
Nova Iorque, a Los Angeles ou a qualquer lugar, veremos
características orientais muito marcantes, assim como o Ocidente está
lá. Hoje a civilização é praticamente mundial. A questão do Oriente e
do Ocidente tem de ser trabalhada como um conceito que nasceu da
própria categoria ocidental de definir o oriental, ou seja, essa é uma
divisão ocidental. A nossa própria tradição mais básica - religiosa, etc.
- é nitidamente oriental, se tomarmos o conceito de Oriente hoje. Além
do que esse conceito também é móvel. A própria Europa hoje já é
oriente em relação ao foco das questões - e ela mesma se coloca
como passado, em muitos aspectos, no que se refere às discussões
atuais.

De toda sorte, acredito que essas categorizações sejam extremas
simplificações, que, na verdade, ocultam muito mais que revelam.
Para entendermos todas elas, é preciso analisar essas dicotomias não
como dicotomias, mas como construções semânticas que revelam,
aliás, ocultam tensões, que posso revelar e ver na medida em que
vejo os dois lados da moeda intenção. Temos de pensar Oriente e
Ocidente como embates políticos de forças estruturalmente móveis:
uma hora, o Ocidente pode significar uma coisa e, outra hora, outra.
Esses não são dados, muito menos geográficos. São palavras
vinculadas ao embate político, a esse embate dos direitos humanos,
às condições e possibilidades que, muitas vezes, nesses lugares ditos
orientais, não teremos. Tenho sim “livre curso para a economia
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ocidental”, entre aspas, mas os limites, sobretudo no que se refere a
governo, e a visão comunitária são muito fortes, o que é um risco a
meu ver. Essas diferenças, sobretudo políticas, podem redundar até
em massacres étnicos, em intolerância, na medida em que não
fazemos essa discussão no mundo inteiro. O art. 6º da Declaração
dos Direitos do Homem estabelece a exigência de uma organização
jurídico-política que dê concretude, densidade e freqüência a esses
direitos universais, que só têm sentido se concretizados no nosso dia-
a-dia. Isso consiste, é claro, em um embate interpretativo sobre o que
liberdade e igualdade significam. Quais são as diferenças que
reconhecemos como igualdade? Isso depende de os afetados
levantarem sua pretensão ao reconhecimento em praça pública, e
lembro do que ocorreu no Oriente, onde - todos se lembram - houve a
questão da Praça Celestial da Paz, com aqueles eventos e o tanque.

Esse risco é menor hoje, mas existe potencialmente no presente.
Claro que essa é uma discussão que remete às tradições de cada
povo, tradições que devem passar por esse filtro dos direitos
fundamentais, na medida em que as pessoas briguem por seus
direitos. Não há outra forma, não há nada que substitua a luta. Mesmo
assim a luta não é garantia de não haver retrocesso, nem mesmo
garantia de vitória, mas, pelo menos, pode-se denunciar abusos.
Certamente, nenhum governo do mundo vai-se dizer não democrático.
Sempre vai afirmar-se democrático, por mais ditatorial que seja. Aliás,
é o mesmo problema do direito: ninguém que tenha assumido esse
poder político de imposição das suas decisões, coercitivo a todos, vai
dizer-se antijurídico. O problema é que há contradições performativas
entre o que o sujeito diz e o que ele faz, há contradição. Isso posso e
devo mostrar. É outra vez uma luta social por afirmações. Democracia
não é dada, é duramente construída; direitos fundamentais e direitos
humanos não são dados, são construídos, exigidos e fazem parte de
uma luta. Aliás, é o que justifica a III Conferência aqui, agora.
Sabemos que isso é resultado de luta.

O Sr. Presidente - Obrigado. Pergunta dirigida à Amelinha Teles:
“Por essa visão da responsabilidade holística dos direitos humanos,
como visualizar a possibilidade de superar esse modelo em um
contexto neoliberal que responsabiliza o indivíduo em sua condição de
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vida?”. A outra pergunta: “Como você avalia o Estado que parece?
Que tem um olhar? Que olhar deveríamos ter para focar essa questão
do passado?”.

A Sra. Amelinha Teles - Começarei pelo olhar do passado que, na
verdade, é um olhar do presente. O presente traz o passado o tempo
todo. Senti muito forte essa idéia a partir do depoimento da Maria
Teresa nesta Conferência. Todo o sofrimento que ela e os familiares
dos presos vêm sofrendo são semelhantes aos nossos. Esse passado
não é tão passado como podemos pensar em um primeiro momento.
O que aconteceu reflete no presente. Temos de ter a compreensão de
que tudo reflete no presente, em nossa forma de ser. Sempre lembro
que a violência generalizada da nossa sociedade e a impunidade são
valores que foram construídos no passado e estão muito presentes
hoje. Quando falamos em direitos, em Estado Democrático de Direito,
acostumamo-nos a achar que são questões burocráticas, formais, que
não fazem parte da nossa vida. Temos de mudar nossa mentalidade.
Está escrito no papel, e queremos isso na vida, precisamos disso.
Lutamos para escrever na Constituição os direitos fundamentais,
porque precisamos deles. Pouca gente sabe, mas a Constituição foi
elaborada com muita luta. Quando tratavam da tortura - a Bizoca está
fazendo assim porque ela se lembra disso -, estávamos na
Constituinte, e ela não traz que a tortura é crime imprescritível. Nossa
Constituição não diz isso, porque houve uma luta lá dentro. Os
militares venceram, e sua posição de não permitir que a tortura seja
crime imprescritível foi mantida. Eles tinham medo de serem cobrados
com base no Texto Constitucional.

Apesar de toda essa manobra para escrever o texto constitucional,
os tratados internacionais estabelecem que a tortura é crime
imprescritível, de lesa-humanidade, desde 1945. Mesmo assim, não
vamos construir esse presente, ou esse futuro, ou todo o nosso anseio
de democracia, de justiça, de cidadania, de direitos sem enfrentar
essas questões. Temos de enfrentá-las.

Evidentemente, o Estado brasileiro é cheio de contradições. O
Judiciário, que faz parte do Estado brasileiro, determina que é
necessário localizar os desaparecidos políticos, entregar seus restos
mortais aos familiares e sepultá-los. O governo perdeu todos os
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recursos. Portanto o Estado tem de executar. Essa é uma luta política
que travamos. Não se pratica direitos humanos sem fazer política, por
isso precisamos de políticas públicas. O Estado tem de se
responsabilizar diante das mazelas históricas.

Alguém afirmou que temos responsabilidade holística no que se
refere aos direitos humanos. É preciso compreender que direitos
humanos são para todos. Seu caráter é universal; suas
características, fundamentais. Muitas vezes nos preocupamos com o
nosso movimento, mas, na Conferência, estamos acima do
movimento, defendendo os interesses da sociedade brasileira. Então
muitas das questões que não fazem parte de nossa luta cotidiana têm
de estar na pauta das discussões.

Quando trago o tema “Direito à memória, direito à verdade”,
queremos a Comissão de Justiça e Verdade. Na Argentina, foi feito;
no Chile, foi feito; no Uruguai, foi feito. O Brasil tem de fazer; tem de
passar essa história a limpo e trazer a verdade à tona, não só porque
aconteceu, mas porque ainda acontece. Qual a diferença entre os
presos de hoje e os outros? Muitos dos presos políticos eram
intelectuais, outros eram da classe média, muitos eram estudantes,
lideranças sindicais, mas havia muitos operários, que eram elite em
um país como o nosso, de tanta desigualdade. Os presos políticos
eram uma categoria muito especial. E os presos de hoje não têm
direitos? A verdade é que não há diferença. O que aconteceu lá,
aconteceu. Os professores se referiram ao perigo do Estado
policialesco, ao Estado que criminaliza. Vamos transformar o Brasil
em um grande presídio? É essa a solução? Buscamos uma sociedade
de entendimento, de diálogo, uma sociedade democrática. Chamo a
atenção para o fato de que o passado está dentro do presente.

O Sr. Presidente - Perfeito. Há uma diferença ideológica
fundamental de classe. Hoje, talvez, haja uma certa consciência de
tolerância em relação a determinadas violações. Os que mais sofrem
são os mais pobres entre os pobres, os negros e os excluídos, na sua
maioria. Tanto que hoje, segundo o último senso penitenciário, 92%
dos encarcerados dependem da Justiça gratuita, quando se sabe que
algumas famílias carentes contratam advogados que atendem nas
cadeias - e isso não é tão caro assim -, fazendo um esforço enorme
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para pagá-los. Portanto, mesmo entre esses 8% restantes, há também
pobres que têm de pagar advogado.

Em se falando de advogado, tenho duas perguntas para o Prof. José
Luiz: a primeira é de Dos Anjos, Presidente da Associação das
Profissionais do Sexo de Belo Horizonte. Ela pergunta sobre o projeto
da Prefeitura e de alguns Vereadores, que circula na Câmara, para
exigir a retirada dos hotéis da Guaicurus, como se fosse uma idéia de
esconder a prostituição e o que se encontra por trás disso. A outra
pergunta é de Cida Porto sobre a saúde dos internos no sistema
carcerário. Existe a Portaria nº 1.777, que se refere à liberação de
recursos do governo federal para o tratamento do preso do sistema
carcerário. Essa portaria data de quatro anos atrás, e, particularmente
no caso de Ribeirão das Neves, não há esse atendimento na cadeia.
Ela quer saber como fica a dignidade do interno, para que receba
atendimento à saúde no estabelecimento penal.

O Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - Quanto à primeira questão,
esconder a pobreza remonta a um passado distante. Tomando o
século XIX, na reforma urbana de Paris - aliás, o projeto urbano de
Belo Horizonte nela foi inspirado -, à época do segundo império, todos
os pobres foram retirados do centro da cidade e mandados para a
periferia da periferia, e, além disso, foram construídas avenidas e
bulevares largos, para efetivar o controle visual sobre as pessoas, de
forma que, se aparecesse um pobre no centro da cidade,
imediatamente a polícia o retirava, jogando-o na periferia da periferia.
Nesse período havia não só a criminalização da pobreza como a
criminalização do movimento operário, idéia que se vai repetindo no
mundo inteiro, no decorrer dos séculos XX e XXI, continuando até os
dias atuais. Às vezes, quando um evento internacional é sediado em
Belo Horizonte, todos os pobres são recolhidos e enviados para bem
longe, a fim de que demorem a voltar. Assim os visitantes pensam:
“Que maravilha, não há pobre em Belo Horizonte”. Portanto é a
repetição de uma política de exclusão, que não visa resolver problema
algum, mas manter as coisas como estão. Isso ocorre no mundo
inteiro. É mais um absurdo que se repete, reeditando os séculos XVIII
e XIX: longe dos olhos, longe do coração.

Quanto à saúde dos internos, ela é essencial. A grande maioria dos
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encarcerados não deveria estar nessa situação. E muita gente que
deveria estar encarcerada não está. Esse é um problema sério e
grave no Brasil. Repetindo: temos um sistema processual penal feito
para punir o pobre, que data do século XIX. Além disso, o que o preso
sofre na penitenciária vai muito além da pena que lhe é imposta. Além
da pena de privação da liberdade, sofre muito mais, com tortura,
maus-tratos, péssimas condições de salubridade e alimentação, falta
de assistência à saúde, etc. Temos, sob esse aspecto, do ponto de
vista jurídico, a total inconstitucionalidade do nosso cárcere. Não só
isso como a total inconstitucionalidade, além do absurdo, do ponto de
vista moral e ético, da privatização do cárcere, como se isso
melhorasse a situação.

Vamos colocar, agora, bons colchões e ar-condicionado para os
presos, para trabalharem como escravos. E vamos aumentar o
número de presos, para que continuem a trabalhar como escravos. É
brutal a inconstitucionalidade de tudo isso.

O Sr. Presidente - Há muitas perguntas. Como haverá trabalho às
14 horas, e amanhã a primeira plenária, às 8 horas, passaremos a
palavra ao Prof. Menelick, que falará sobre o Poder Judiciário, última
questão. As perguntas serão respondidas por via da internet, para os
que deixaram endereço eletrônico. Quem não o fez pode deixar seu
endereço eletrônico com o Lincoln, nosso assessor. Com a palavra, o
Prof. Menelick de Carvalho Netto.

O Sr. Menelick de Carvalho Netto - Serei breve. O Poder Judiciário é
justo, cumpre a lei ou arruma infinitas maneiras de a justiça não ser
feita. Essa é uma questão básica, hoje, para o direito constitucional.
Historicamente aprendemos, até por acreditarmos num primeiro
momento, que o centro do sistema jurídico é o Legislativo. Depois,
num segundo momento, aprendemos que o Executivo, talvez, seja
mais relevante. No século XIX, o Legislativo acreditava que tudo
dependia de uma boa lei. Depois, vimos que a execução não era
fundamental, e o Executivo passou a ser central. Hoje temos a certeza
de que é o Judiciário. Por isso todo o foco está sobre o Judiciário, que
assenta as expectativas do que a lei significa para nós. Em última
instância, é o responsável por fazer cumprir as leis. Isso tem outro
lado. Aprendemos, a duras penas, que a luta por direitos humanos,
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por direitos fundamentais, não se exaure no Legislativo.
Necessariamente, encontra-se o requisito da mobilização, para que as
leis sejam efetivamente cumpridas no Executivo. E mais, no Judiciário,
para que aquilo que foi conquistado no Legislativo e executado no
Executivo seja cobrado das pessoas, inclusive dos que têm poder de
polícia. Na verdade, é um sistema complexo, em que o Judiciário tem
papel decisivo. É ele que assenta o significado das leis que
aprovamos, dos princípios sob os quais vivemos. Portanto, cada vez
mais, é preciso que os movimentos saibam que a luta não pára na
conquista de uma lei; pelo contrário, ela só começa. É um embate
interpretativo, que tem de ter curso. Como acontece com qualquer um,
o trabalho acaba sendo uma pena. Por mais que goste de pintar, no
momento em que se torna pintor profissional e tem de pintar grande
quantidade de paredes ou quadros, você se sentirá incomodado. Você
gostaria de, em alguns momentos, namorar, fazer outra coisa. É claro
que isso começa a pesar. Mesmo a pessoa que sempre se julgou
muito habilitada a ser Juiz, no momento que se torna Juiz, terá como
desafio a montanha de processos que terá de examinar, e o seu
sonho será não examinar nada. Fazer essa interpretação é
desconhecer os direitos das pessoas, é não levar a sério esse direito,
é não olhar. O Judiciário, ao contrário dos demais Poderes, tem de
olhar cada caso, averiguar a possibilidade das pretensões abusivas.
Aliás, hoje toda doutrina constitucional centra-se no Judiciário.
Estamos vendo nisso, concretamente, imensa possibilidade de abuso,
inclusive porque quem monitora o controlador máximo, o Supremo
Tribunal Federal, é o povo ativo, o fluxo comunicativo acerca dos
nossos direitos. Não há Conselho Nacional de Justiça que possa
controlar isso. Na verdade, quando se cria um órgão constitucional
para controlar o órgão máximo, ele dependerá da interpretação desse
órgão máximo, que diz o que é a Constituição. O problema é ele não
se autonomizar. Isso só se dará, se houver um fluxo comunicativo
sólido acerca do que os nossos direitos significam para nós mesmos;
senão ele fará o que quiser, na hora que quiser, sem ninguém ficar
indignado e lutar pelos seus direitos. Basta haver fluxo comunicativo,
mediações institucionais.

Se eu não tenho mediações institucionais, como um Congresso
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funcionando bem, fica difícil ter esse fluxo comunicativo. E as redes de
televisão ocuparão esse espaço, certamente da forma menos
refletida, menos pensada, e assim poderemos acreditar que
criminalizar as pessoas seja a solução para todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, professor. O trabalho de grupo será às
14 horas, e a primeira plenária de votação de propostas será amanhã,
às 8 horas.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, 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.

ATA DA 46ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2008

Presidência dos Deputados Durval Ângelo e João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Suspensão e reabertura da reunião - Composição da Mesa -
Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Leitura dos
relatórios dos grupos de trabalho - Apresentação de destaques -
Votação do documento final, salvo destaques - Apreciação dos
destaques, de novas propostas e de moções - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
André Quintão - Durval Ângelo - Fábio Avelar - João Leite.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 8h1min, 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 André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da 3ª
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Conferência Estadual de Direitos Humanos, com a apresentação das
propostas dos grupos temáticos, aprovação do documento final e
discussão e aprovação de novas propostas e moções.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25

minutos, para que os votantes façam a leitura da proposta de
documento final. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma.

Sra. Márcia Martini, Superintendente de Integração de Política de
Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
- Sedese - e coordenadora dos Trabalhos; os Exmos. Srs. Bráulio de
Magalhães Santos, Conselheiro do Movimento Nacional de Direitos
Humanos e coordenador do Grupo 1 - “Universalizar direitos em um
contexto de desigualdades”; Virgílio de Mattos, Professor, Mestre e
Doutor em Direito, Criminólogo e coordenador do Grupo 2 - “Violência,
segurança pública e acesso à Justiça”; e Gustavo Corgosinho Alves
de Meira, Defensor Público, coordenador de Direitos Humanos,
membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de
Minas Gerais - Conedh - e coordenador do Grupo 3 - “Pacto federativo
e responsabilidades dos três Poderes, do Ministério Público e da
Defensoria Pública”; a Exma. Sra. Makota Kisandembu Kiamaza,
coordenadora Executiva e de Comunicação do Monabantu-MG e
coordenadora do Grupo 4 - “Educação e cultura em direitos humanos”;
os Exmos. Srs. Makota Tata Kisaba, representante da Comunidade
Tradicional Terreiro de Candomblé Bakise Bantu Kasanje-CEN -
Coletivo de Entidades Negras, representando a coordenadora do
Grupo 5 - “Interação democrática entre Estado e sociedade civil”,
Makota Djanganga Kiamaza; e João Henrique Reis Ferreira de Melo,
Secretário Executivo do Conedh e coordenador do Grupo 6 -
“Desenvolvimento e direitos humanos”; e a Exma. Sra. Heloísa Bizoca
Greco, coordenadora do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos
e Cidadania e coordenadora do Grupo 7 - “Direito a verdade e a
memória”.
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Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Primeiro, passaremos a palavra aos

coordenadores, que lerão as propostas sem comentário. Em seguida,
veremos, bloco por bloco, onde há destaque. As propostas estão
numeradas. Pedimos que se faça destaque somente nas questões
significativas. Depois, a Coordenação formada por 54 entidades e 101
pessoas, analisará as questões de redação ou de estilo; elas não são
fundamentais.

Ao ler as propostas, a Coordenadora informará que dispomos de um
tempo para apresentar novas propostas. Em todas as conferências de
direitos humanos em Minas, o Regimento é bem democrático na
apresentação de novas propostas.

Com a palavra, a Sra. Márcia Martini, que será a coordenadora
desta manhã.

A Sra. Coordenadora (Sra. Márcia Martini) - Bom-dia a todos. Na
plenária de ontem, ficamos até tarde, por volta de 1h30min, 2 horas da
manhã, fazendo a consolidação dessas propostas e o levantamento
dos delegados que concorrerão na plenária de hoje à tarde. Como
houve muitas inscrições para delegados, tivemos de fazer um pente-
fino. Há casos de observadores que se candidataram a delegados, de
entidades que apresentaram mais de dois candidatos, de entidades
que apresentaram um mesmo candidato para mais de um
agrupamento. Assim que o Ricardo souber onde as listas serão
afixadas, informaremos a vocês. Peço que fiquem atentos a essas
listas e vejam se a entidade de vocês está com alguma pendência ou
se por algum motivo a inscrição foi impugnada. Se for o caso, devem
procurar a Raquel, que ficará naquela mesa em que ontem fizeram a
inscrição para o grupo de trabalho. Essas pendências têm de ser
resolvidas na parte da manhã, caso contrário, não poderão participar
da eleição na plenária final da parte da tarde.

O Sr. Presidente - Há casos de pessoas que fizeram a inscrição
como delegado e não participaram do grupo de trabalho. Todas as
orientações dadas pela Márcia estão dentro do Regimento. Era
obrigatório participar do grupo de trabalho para ser delegado na
Conferência Nacional. Nada foi feito que não fosse regimental.

A Sra. Coordenadora - O Ricardo acaba de me informar que a
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relação já está afixada no salão de chá.
A coordenação informa aos participantes que esta plenária terá a

seguinte dinâmica: faremos a apresentação dos relatórios dos grupos
de trabalho e, em seguida, passaremos à apresentação dos pedidos
de destaque. A coordenação anunciará o número de cada proposta e
a Mesa receberá os pedidos de destaque, que deverão ser feitos
oralmente por meio dos microfones do plenário. Os destaques podem
ser feitos para suprimir ou modificar. A fim de agilizar os trabalhos, a
coordenação solicita aos participantes que as alterações propostas
sejam substanciais, evitando-se mudanças pouco significativas.
Propostas novas e propostas contraditórias serão automaticamente
destacadas.

Até às 10h30min poderão ser apresentadas novas propostas, desde
que sejam formalizadas, por escrito, e subscrita por, no mínimo, 25
dos votantes presentes. (Art. 33, Sessão II do Regimento.)

Aprovado o relatório, salvo destaques, será concedida a palavra, por
até 3 minutos, aos delegados e delegadas para o encaminhamento da
votação dos destaques, alternando-se um favorável e outro contrário à
proposição, se houver divergência. Iniciado o processo de votação,
não será permitida a apresentação de questões de ordem. (Itens VII e
VIII do art. 32, Sessão II do Regimento)

As moções apresentadas na plenária final deverão conter, no
mínimo, 25% de assinatura dos participantes credenciados presentes
a serem entregues à assessoria técnica dos trabalhos,
impreterivelmente até às 11 horas. (Parágrafo único, art. 36, Sessão II
do Regimento.)

Leitura dos Relatórios dos Grupos de Trabalho
A Sra. Coordenadora - Apresentação dos relatórios dos grupos de

trabalho. Farão uso da palavra, neste momento, os coordenadores
dos grupos de trabalho para apresentação do relatório das atividades
do seu grupo. Cada um disporá de até 5 minutos para sua
intervenção. Com a palavra, o Coordenador do Grupo de Trabalho 1,
Sr. Bráulio de Magalhães Santos.

O Sr. Bráulio de Magalhães Santos - Bom-dia a todos. Antes de ler
as propostas vou relatar, rapidamente, a condução dos trabalhos de
ontem. Iniciamos o Grupo 1 com 38 propostas e tivemos destaque em
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37 delas. Foi um trabalho muito concentrado para sintetizarmos e
fundirmos as propostas. Conseguimos terminar de forma que fossem
contempladas as propostas que tinham sido discutidas nos regionais e
ainda incorporando as propostas novas. Foi um trabalho bastante
racional e objetivo. Começamos com cerca de 85 pessoas e
terminamos com 15. Ao final aconteceu apenas a organização do
texto para estarmos aqui em tempo.

Agradecemos o apoio da equipe técnica, do João, da Eny, da
Solange, da Maria Alice, como relatora, e da Maria Martins. Foi um
trabalho bastante positivo, que incluiu propostas de pessoas vindas do
Vale do Jequitinhonha, que viajaram 12 horas. Havia mais propostas,
mas fechamos em 20 porque era o trato. Vou começar a leitura das
propostas do Grupo de Trabalho 1 - Universalizar Direitos em um
Contexto de Desigualdades.

- Procede-se à leitura do relatório do Grupo de Trabalho 1.
A Sra. Coordenadora - Em nome do companheiro Bráulio, agradeço

a todos os que participaram do Grupo 1 e apresentaram propostas,
que logo serão colocadas em votação. Lembro aos companheiros e às
companheiras que é necessário proceder à marcação dos destaques
à medida que forem lidas, porque não serão relidas. À medida que o
coordenador for lendo, se quiserem sugerir alguma supressão,
acréscimo ou modificação, vão marcando, para a hora dos destaques.
Com a palavra, o coordenador do Grupo de Trabalho 3, Dr. Gustavo
Corgosinho Alves de Meira.

O Sr. Gustavo Corgosinho Alves de Meira - Bom-dia a todos e a
todas. É com muita alegria que participo deste processo. Parabenizo
os participantes do Grupo 3 e da equipe que nos auxiliou na
elaboração das propostas e na compilação do documento.
Inicialmente, eram 61 propostas, que compilamos em 19, tendo ficado
com 1 de crédito em relação às 20 combinadas para esta plenária. A
discussão das propostas demandou muito esforço. Os participantes
comungam do pensamento de que é necessário aproximar os
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assim como o Ministério
Público e a Defensoria Pública, da sociedade civil. Atualmente,
demanda-se aproximação entre a esfera pública e a sociedade civil,
vontade que percebo em todos os grupos. Passo à leitura das
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propostas aprovadas no Grupo 3.
- Procede-se à leitura do relatório do Grupo de Trabalho 3.
A Sra. Coordenadora - Obrigada, Gustavo. Agradeço também aos

participantes, que deram a sua colaboração. Com a palavra, a Sra.
Makota Kisadembu Kiamaza, coordenadora do Grupo 4.

A Sra. Makota Kisandembu Kiamaza - A benção de todos, dos mais
velhos e dos mais novos. Novamente, posarei de chata, já que fui a
chata ontem, perante o grupo. É muito bom poder falar, após a
apresentação de dois grupos. É pena o Virgílio não estar aqui. Ontem,
eu disse ao grupo que várias das propostas que queria encaminhar
constavam em outros, que aquelas propostas não faziam parte
daquele grupo, o que ficou bem claro na apresentação deles. Quando
o Virgílio chegar, todos perceberão isso. Foram 74 propostas; no final,
excluímos 17 e acrescentamos outras 5, novas, fechando em 20.
Também ficou claro para nós, particularmente para mim, o
desconhecimento de muitas pessoas do que vieram fazer aqui.
Ninguém havia lido o Plano Mineiro de Direitos Humanos nem o Plano
Nacional. Quando se dizia que alguém estava em tal lugar, ninguém
sabia. Comecei a ficar chata. Assim não dá para realizar a nossa 3ª
Conferência de Direitos Humanos. O Brasil está realizando a sua 11ª
conferência. Minas, a terceira, e um dos motivos é esse: as pessoas
vêm para cá, mas desconhecem o objetivo da conferência, bem como
as propostas encaminhadas na conferência anterior. E, quando você
diz alguma coisa, você fica sendo o chato.

Aconselho à sociedade civil e ao poder público que se preparem
melhor para a próxima conferência. Foi desconhecimento. Desde o
início, era necessário ter encaminhado para todo mundo. As pessoas
deveriam ter lido os dois planos antes. As pessoas deveriam ter
tomado conhecimento das propostas retiradas em todo o Estado antes
de chegarem aqui. Sabemos que houve problemas e o porquê de as
propostas não terem chegado aos inscritos antes deste momento. Não
foi descaso, mas, da próxima vez, o ideal é que essas propostas
cheguem nas mãos das pessoas que estarão aqui. É preciso tempo
hábil para a leitura das propostas antes das discussões, porque as
pessoas precisam ter conhecimento das propostas da conferência
toda, e não apenas das do grupo em que irão trabalhar...
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O Sr. Presidente - Um momento. Esclareço que não vamos abrir
para questão de ordem. Cada grupo está demorando de 10 a 15
minutos, e não os 5 minutos previstos. O momento seria de uma breve
síntese o grupo e leitura das propostas. Na realidade, você faz um
juízo e alguém pode querer apresentar uma questão de ordem para
discordar, por entender que essa não tenha sido a totalidade. Como
coordenadora, você está fazendo um juízo não sobre o grupo, mas
sobre a conferência. Teremos o momento dos encaminhamentos
finais e dos destaques, que será a hora dessa intervenção. Pedimos
aos coordenadores o relato objetivo do grupo. Não estamos marcando
5 minutos, porque sabemos que é impossível pois as propostas estão
ricas, longas. Pedimos que a leitura seja feita para não haver
problemas. Se você faz um juízo de valor, alguém levanta, faz uma
questão de ordem, e teremos uma infindável polêmica. Na realidade,
se falamos, deve haver o direito do contraditório. Caminhamos com as
pernas que temos. No fundo, é isso. Gostaria que os relatores
apresentassem as propostas dos grupos, por isso são relatores.

A Sra. Makota Kisandembu Kiamaza - Pois é, mas esse é o relato
do grupo. Ficou claro não só para mim e não poderíamos deixar de
dizer. Vocês não terão o direito de resposta, mas depois poderão
concordar ou não. Temos que falar sim. Estou insatisfeita sim. Não
estou satisfeita não.

O Sr. Presidente - Não digo que não pode falar isso. Aliás, têm que
falar isso e outras coisas, mas há o momento. Agora é o relatório do
grupo. Nem é hora de destaque. Depois, passaremos proposta por
proposta. Haverá o momento para falar tudo o que quiser. Ontem,
devem ter visto que várias pessoas se manifestaram durante a fala do
Ministro. Nossa função é a de ler as propostas do grupo. Depois, a
pessoa pode se inscrever e falar o que quiser dentro dos 3 minutos
regimentais. Agora é a leitura. Não há cerceamento de nada. Você foi
da coordenação desde o início e sabe que nossa responsabilidade é
árdua e difícil até aprovarmos todas as propostas e eleger todos os
delegados. Como nosso método é o mais democrático, a eleição vai
demorar muito. É preciso falar, mas no momento certo. Agora é o
momento da leitura dos relatórios. Só isso.

- Procede-se à leitura do relatório do Grupo de Trabalho 4.
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A Sra. Coordenadora - Agradecemos à Makota Kisandembu
Kiamaza o seu trabalho de coordenação e o trabalho dos
componentes do seu grupo. Na realidade, todas as propostas
elaboradas pelas comissões técnicas intersetoriais e pelos encontros
regionais foram oferecidos com antecedência, na internet, por
intermédio do “hot site” da conferência. Com a palavra, o Sr. Makota
Tata Kisaba, representante da Sra. Makota Djanganga Kiamaza,
Coordenadora do Grupo de Trabalho 5, a qual não pôde comparecer à
reunião. Ele fará a exposição no seu lugar.

O Sr. Makota Tata Kisaba - Obrigado. Bom dia! Quero registrar a
minha gratidão à Makota Djanganga Kiamaza, que coordenou esses
trabalhos, participou com as comissões técnicas interinstitucionais da
elaboração do seu trabalho ontem e me deu a oportunidade de ler
para os senhores as 20 propostas aprovadas no Grupo 5 - Interação
Democrática entre o Estado e a Sociedade Civil -, que iniciou os
trabalhos com 48 propostas. Das 32 que selecionamos, retiramos 20
propostas, que passo a ler neste momento.

- Procede-se à leitura do relatório do Grupo de Trabalho 5.
A Sra. Coordenadora - Tata Kisaba, obrigada pela contribuição do

Grupo de Trabalho 5. Com a palavra, o coordenador do Grupo de
Trabalho 6, Dr. João Henrique Reis Ferreira de Melo.

O Sr. João Henrique Reis Ferreira de Melo - Bom-dia a todos e a
todas. Agradeço aos participantes do Grupo de Trabalho 6, que
ofereceram uma grande contribuição para a elaboração desse
documento. Com certeza, fizeram tudo que foi possível para atingir o
objetivo de ontem. Agradeço a participação da assessoria da
Assembléia Legislativa, nas pessoas do Valadares, do Marcelo, do
Said e do Jeremias, que também muito contribuíram.

Inicialmente, o nosso grupo tinha 30 propostas, e foram
apresentados destaques em, mais ou menos, 25. Isso contribuiu muito
para que houvesse uma discussão mais profícua. Foram
apresentadas novas propostas e quatro moções. Passarei à leitura
das propostas.

- Procede-se à leitura do relatório do Grupo de Trabalho 6.
A Sra. Coordenadora - Obrigada, João Henrique e aos membros do

Grupo 6. Com a palavra, a companheira Heloísa Bizoca Greco,
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Coordenadora do Grupo 7.
A Sra. Heloísa Bizoca Greco - Bom-dia a todos. É uma alegria e

uma honra poder participar desta Mesa, compartilhando esse trabalho
com as companheiras e companheiros. O Grupo 7 começou a
discussão com 60 pessoas e 22 propostas, depois, apareceram sete
novas propostas e chegamos a 17. Agradeço a toda a assessoria da
Assembléia Legislativa, ao Lincoln, ao Rodrigo e à Carla.

Quero agradecer também aos dois relatores que deram uma
contribuição fundamental ao nosso trabalho, e a todos os
componentes do grupo, porque conseguimos desenvolver em 24
horas uma discussão que foi muito importante. Tivemos um número
pequeno de propostas, mas elas eram bastante densas, e
conseguimos fazer uma discussão qualitativa de todas elas. Além
disso tivemos o privilégio da participação da Amelinha Teles, que
contribuiu muito para a discussão.

Vou pedir aos coordenadores do grupo que façam a leitura das
propostas porque estou com muita dificuldade de leitura e não estou
com a minha cópia em Braille. O Márcio, jornalista da Assembléia,
apelidou essas propostas de propostas origami: cheias de recortes e
dobraduras.

- Procede-se à leitura dos relatório do Grupo de Trabalho 7.
A Sra. Coordenadora - Agradecemos aos integrantes do Grupo 7 e

gostaria de fazer um agradecimento especial à Bizoca pela sugestão
da incorporação nesse sétimo eixo - Direito à Memória e à Verdade -,
que foi imediatamente acatado pela comissão organizadora e
referendado nessa plenária, com base no Regimento Interno. Gostaria
de dar uma excelente notícia, Bizoca. A Conferência Nacional
resolveu incorporar também esse eixo, haja vista sua importância.

A Sra. Heloísa Bizoca Greco - Só há uma coisa: entre companheiros
não cabem agradecimentos. Essa foi uma conquista que a 3ª
Conferência Estadual de Direitos Humanos tem que capitalizar.

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, o coordenador do Grupo de
Trabalho 2, Prof. Virgílio de Mattos.

O Sr. Virgílio de Mattos - Bom-dia a todos, expressão que engloba
todos os gêneros e orientações. Gostaria de, rapidamente, dizer
algumas palavras, cumprimentando o Deputado Durval Ângelo, que
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nos deu uma aula ontem. Isso é normal. Professores normalmente
lecionam, e o Prof. Durval Ângelo está Deputado, mas é professor.
Tivemos também as aulas do Ministro Paulo Vannuchi, do Prof.
Menelick, do Prof. José Luiz e, sobretudo, da Amelinha Teles, uma
personagem verdadeira da história do Brasil.

João Guimarães Rosa, tão comemorado, diz que mestre não é
quem ensina, mas quem aprende. Aprendo muito com a equipe da
Dra. Márcia Martini, com a qual tenho amizade forjada na luta de
muitas décadas. Sua equipe conta com o jornalista Henrique Leal, Dr.
Osmar Gusmão e Cristina Abreu. Também agradeço personagens
invisíveis, como as assessorias, em especial, a assessoria do Prof.
Durval Ângelo. Ontem, no grupo, muitos pegaram no pesado conosco,
em especial, a Miriam, o Wladimir e o Jura, que tem até plaquinha de
patrimônio da Assembléia. É impressionante, como a Bizoca acaba de
dizer, a interação que existiu entre os grupos. Ao mesmo tempo em
que passavam o abaixo-assinado pela abertura dos arquivos, vários
grupos dialogavam. A presença de cada um de vocês é de
fundamental importância. Sou daqueles que acreditam que o mundo
foi construído pelos pedreiros, se isso aqui fosse uma construção,
cada um de vocês saberia exatamente qual foi o tijolo que apôs nessa
construção e qual é o tijolo que será desconstruído naquilo que é
necessário.

Lamentavelmente, o grupo teve a oportunidade de aprovar oito
moções, sete de repúdio e uma de apoio. E essa moção dá imediata
revogação do famigerado procedimento operacional padrão e a
discussão do mesmo com ampla participação popular.

Deputado Durval Ângelo, parece-me mais importante o
encaminhamento da apresentação de questão de ordem pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de imediato, para se instaurar o
processo de responsabilização do Secretário de Defesa Social.

Deputado Durval Ângelo, houve até mesmo uma proposta de
exoneração. Deu um gosto danado trabalhar com cada um daqueles
que estiveram no Grupo 2 pois, um membro mais iluminado do grupo
disse que ele, sendo secretário, tem de instaurar o processo
administrativo. Foi aprovada também a instauração do processo
administrativo. Mas vamos às propostas do Grupo 2.
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- Procede-se à leitura do relatório do Grupo de Trabalho 2.
A Sra. Coordenadora - Obrigada, Prof. Virgílio. Tive a oportunidade

de assistir ao finalzinho dos trabalhos desse grupo e posso
testemunhar a efervescência e o caráter participativo de seus
integrantes. Como, infelizmente, não podia participar ativamente do
grupo pelo fato de ser da comissão organizadora, fiquei mais ocupada
em observar as pessoas. E o que me chamou a atenção, Prof. Virgílio,
foi o semblante das pessoas, onde se podia ver uma certa alegria por
poderem manifestar-se. São esses espaços que precisam ser criados
para que as pessoas tenham voz, para que tenham visibilidade. Isso
realmente chamou minha atenção, ontem, no Grupo 2.

Apresentação de Destaques
O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação oral dos pedidos de

destaque. Fizemos uma contagem, mas precisamos conferi-la.
Pediríamos a todos os delegados que levantassem os seus cartões de
votação, para podermos contá-los. (- Pausa.) Obrigado. Como são
200, para apresentação de qualquer proposta nova, precisa-se de 50
assinaturas. Como não será possível concluirmos até às 10h30min,
estenderemos o prazo até às 11h30min. Qualquer proposta nova
deverá ser apresentada por escrito. Adotaremos o seguinte
procedimento. Insistimos que, conforme orientação da coordenação
da Conferência, qualquer modificação não substantiva, como de
redação ou de esclarecimento, deverá ser feita por escrito, pois não
se trata de nada que pode prejudicar. Que não levantemos polêmicas
sobre questões menores. No final de cada grupo, votaremos em bloco
as propostas não destacadas e, depois, apreciaremos os destaques,
um a um. Na hora do destaque, a pessoa se identificará. Será feito um
encaminhamento a favor da manutenção da proposta como está, e
outro pela retirada ou modificação da proposta. O destaque poderá
ser substitutivo ou modificativo.

- Procede-se à apresentação dos destaques.
Votação do Documento Final, salvo Destaques

O Sr. Presidente - Em votação, o documento final, salvo destaques.
Os que concordam, por favor, levantem os cartões. (- Pausa.) Os que
são contrários, levantem os cartões. (- Pausa.) Abstenções, por favor,
levantem os cartões. (- Pausa.). Aprovado.
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Apreciação dos Destaques, de Novas Propostas e de Moções
O Sr. Presidente - Agora vamos aos destaques. Para racionalização

dos nossos trabalhos, peço o seguinte: pode ser que o destaque
levantado seja consensual. Talvez uma modificação, e não uma
supressão. Se for consensual, se a plenária acolher como tal,
colocaremos em votação no momento em que a pessoa terminar e
continuaremos.

- Procede-se à discussão e à votação dos destaques, de novas
propostas e de moções.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Muito obrigado. Após a
apreciação dos destaques, das novas propostas e de moções, o
documento é o seguinte:

Grupo de Trabalho 1
Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades

1 – Garantia de acesso aos bens, órgãos e serviços públicos, com
prioridade para os segmentos socialmente vulneráveis, por meio de
programas regionalizados e políticas públicas de cunho intersetorial,
mediante a realização de diagnósticos, e fortalecimento político-
institucional da Defensoria Pública e dos demais órgãos
governamentais ligados aos direitos humanos, de modo a facilitar a
articulação e a continuidade de intervenções e propostas – fatores que
viabilizam maior adesão aos usuários –, dotando-os de recursos
humanos, materiais e orçamentários para a realização de atividades,
nas áreas de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, e
garantindo o mecanismo de controle social através da organização de
fóruns intersetoriais nos quais diversos atores sociais (trabalhadores,
usuários, comunidades tradicionais e quilombolas e povos indígenas)
avaliem resultados, detectem problemas e proponham ações a partir
de indicadores específicos.

2 – Ampliação, nas diversas regiões, das políticas públicas de saúde
mental de caráter substitutivo ao modelo “hospitalocêntrico”, com
funcionamento em tempo integral (24 horas), todos os dias da
semana, valorizando, além dos recursos psiquiátrico e farmacológico,
outros recursos fundamentais, como o cuidado sob a ótica
interdisciplinar, orientado por um projeto terapêutico, a convivência
familiar e comunitária, as possibilidades de escolha autônoma do
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sujeito, historicamente defendidos pela luta antimanicomial,
sustentando o modelo de clínica ampliada e incentivando
concretamente os Municípios que privilegiam políticas regionalizadas
e substitutivas, apresentando redução dos índices de internação, em
hospitais psiquiátricos, de pessoas com transtornos mentais, com
morbidades psiquiátricas, de crianças e adolescentes e de
dependentes químicos.

3 – Incentivo a programas de capacitação em direitos humanos para
integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e para
profissionais do Samu que prestam atendimento de urgência à pessoa
com sofrimento mental e aos demais segmentos vulneráveis da
sociedade.

4 – Garantia das políticas públicas de respeito ao direito das
pessoas em situação de rua de permanecer nos logradouros públicos,
espaço de existência que lhes restou, efetivando-se espaços
essenciais, como banheiros públicos e centros de referência, bem
como substituição dos albergues como alternativa para essa
população, promovendo a adequação e a reformulação dos abrigos e
das repúblicas como espaços inclusivos e de resgate da cidadania;
acesso a políticas públicas de habitação, educação, trabalho e renda,
com acompanhamento da Defensoria Pública, de equipe profissional
interdisciplinar e das entidades da sociedade civil atuantes na
promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de
rua; criação de novos equipamentos que acolham e atendam as
múltiplas demandas que envolvem esse público, como situações de
alta hospitalar, tratamento de álcool e drogas; criação de uma
Ouvidoria da População em Situação de Rua, para acolher,
acompanhar e atender denúncias de violação de direitos.

5 – Criação da Coordenadoria da Cidadania das Lésbicas, dos
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), instância de
estudo, análise, proposição, implementação e acompanhamento das
políticas públicas transversais voltadas para a população LGBT,
principalmente para garantir albergues específicos para as pessoas
em situação de rua e/ou vítimas de violência nesse segmento, bem
como capacitação das equipes técnicas na temática LGBT;
reconhecimento do nome social no âmbito do Sistema Único de
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Saúde (SUS); garantia de que nenhum cidadão(ã) gay, lésbica,
bissexual, travesti ou transexual, no âmbito da saúde, deixe de
receber atendimento médico adequado em função de sua orientação
sexual ou identidade de gênero e inclusão, nos prontuários do sistema
de saúde, de informação sobre a orientação sexual e a identidade de
gênero dos(as) pacientes; identificação urgente dos serviços e dos
profissionais com práticas homofóbicas e ação administrativa e legal
para coibi-los; criação de políticas públicas federais, estaduais e
municipais com a finalidade de coibir desigualdades, principalmente
referentes a orientação sexual, nos segmentos da saúde e educação.

6 – Criação, a exemplo da Ouvidoria do SUS, de uma Ouvidoria dos
Direitos da Juventude, para acolher, acompanhar e atender as
denúncias de violação dos direitos da juventude no Município bem
como as demandas de políticas públicas nessa área, e criação de
uma política nacional de empregabilidade e qualificação profissional
com acessibilidade aos recortes geracionais (adolescentes, jovens e
adultos).

7 – Criação de programas de orientação e de qualificação
profissional para profissionais do sexo, a fim de inseri-los no mercado
de trabalho formal, propondo ações educativas para a desconstrução
de estereótipos relativos a esses profissionais e promovendo a
capacitação dos profissionais que atendem a esse público, em
especial das áreas de saúde e segurança pública.

8 – Sensibilização e mobilização da população, através dos
equipamentos sociais, contra o preconceito e a discriminação em
relação aos grupos vulneráveis, coibindo, na forma da lei, a difusão e
a propagação de texto falado e escrito e de imagens pejorativas, com
vistas a superar barreiras sociais.

9 – Participação das profissionais do sexo na discussão e
implementação do Projeto de Revitalização Urbana no Hipercentro e
em todo os locais onde haja concentração desses profissionais.

10 – Investimento em programas de educação em direitos humanos
para o exercício da cidadania, levando em conta a transversalidade de
seus princípios nos diversos espaços de convivência social
(educação, saúde, moradia, assistência social, cultura e lazer,
trabalho, direito, etc.), com informações sobre os meios de acesso aos
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Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública – instrumento capaz de garantir a efetivação dos
direitos humanos básicos dos cidadãos, já conquistados –,
consolidando uma cultura de solidariedade e respeito à diversidade,
que reconheça e proteja as diferenças individuais, a diversidade e a
pluralidade como condição de estar no mundo, combatendo
ideologias, posturas e estruturas socioeconômicas e políticas que
segregam, silenciam e tornam invisíveis grupos diferenciados de
padrões sociais estereotipados (modelo ocidental, burguês, capitalista,
masculino, branco, heterossexual); criação de espaços de informação
sobre direitos humanos para conscientização e mobilização da
população, visando a transformar a realidade de desigualdade:
espaço na mídia, centros de informação, apoio e acompanhamento
com busca pró-ativa e equipe capacitada, disque-denúncia local.

11 – Criação de centros de referência multidisciplinares, ou
reconhecimento e estímulo aos que já existam, voltados para o
tratamento de pessoas com deficiências e moléstias de média e alta
complexidade, que assegurem assistência integral a pacientes
acometidos de síndromes não reconhecidas pelo Estado – como já
ocorre no Estado de São Paulo, que trata a hipertensão arterial
pulmonar e a anemia falciforme sob o regulamento da Resolução SS
321, de 30/10/2007 –, incentivando-se o desenvolvimento de
pesquisas e o aprimoramento tecnológico.

12 – Revisão dos critérios da Lei Orgânica da Assistência Social
(Loas) para a concessão do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), quanto ao contexto socioeconômico familiar,
independentemente da renda, e à possibilidade de acúmulo de
benefícios.

13 – Implementação de uma política de acessibilidade, em
conformidade com a legislação vigente, visando garantir às pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida o direito à cidadania
plena.

14 – Realização de gestões junto ao Congresso Nacional para que
regulamente o imposto sobre grandes fortunas, previsto na
Constituição Federal, como medida para reduzir as desigualdades.

15 – Garantia do caráter laico do poder público, combatendo as
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concepções e práticas que, dentro da esfera pública, estão atreladas a
visões conservadoras, pautadas no fundamentalismo religioso que
“naturaliza” as diferenças sexuais, hierarquizando homens e mulheres
e, por conseguinte, os atributos socialmente considerados masculinos
e femininos.

16 – Ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social
(Cras) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas), garantindo sua implantação em todos os Municípios,
com funcionamento em articulação intersetorial, para atendimento e
acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade
(pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, idosos,
transplantados, moradores de rua, LGBT, crianças, adolescentes,
jovens, refugiados e imigrantes).

17 – Implementação de uma política pública de desenvolvimento
que leve em conta diferenças regionais (socioeconômicas, culturais),
contemplando os Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), especialmente os da região do Baixo Jequitinhonha,
mediante a supressão ou a redução de taxas e impostos e também
programas para atendimento de necessidades básicas, como
moradia, alimentação, vestuário, geração de renda.

18 – Implementação, nos Municípios e no Estado, dos planos de
erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador,
da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, do
atendimento socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei e
do enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra
crianças e adolescentes.

19 – Criação, no âmbito estadual, do Centro de Apoio aos
Refugiados Políticos e Imigrantes, em conformidade com a Lei
Federal n° 9.474, de 1997.

20 – Fiscalização da aplicação das normas de segurança para o
embarque e desembarque de passageiros estabelecidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), visando facilitar o
acesso aos usuários, conforme suas necessidades, bem como
assegurar o direito à gratuidade para pessoas com deficiência.

21 – Implementação e efetivação de política pública (municipal,
estadual e federal) que respeite os saberes tradicionais, inserindo as
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parteiras, rezadeiras e benzedeiras como agentes de saúde,
respeitada a diversidade religiosa.

22 – Encaminhamento aos demais Conselhos Estaduais, pelo
Conselho Estadual de Direitos Humanos, das deliberações afetas às
outras políticas (assistência social, educação, saúde, cultura, etc.),
solicitando-lhes apoio e o compromisso de divulgar, defender e
adequar as políticas estaduais às deliberações da 3ª Conferência
Estadual de Direitos Humanos.

Grupo de Trabalho 2
Violência, Segurança Pública e Acesso à Justiça

23 – Efetivação do controle social, através de conselhos de direitos
humanos, para garantia de orçamento que possibilite a realização das
políticas voltadas para cada segmento, os meios jurídicos de acesso à
justiça, a segurança pública e o combate à violência, já presentes na
Constituição Federal e nas diversas normas legais.

24 – Apoio às associações e grupos de familiares de pessoas em
privação de liberdade e de jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas, conferindo-lhes voz nas decisões sobre as políticas
de segurança pública e fornecendo-lhes oficinas psicossociais e afins,
para estimular a participação da família na recuperação e
ressocialização; participação das entidades de classe, dos
movimentos sociais, dos operadores do Direito e das universidades na
realização de visitas e inspeções, efetivando o controle social nos
estabelecimentos prisionais e centros socioeducativos; coibição de
práticas abusivas na revista; garantia às presas do direito à visita
íntima; fomento ao controle social da política de segurança pública; e
estímulo à criação de conselhos da comunidade em todas as
comarcas do Estado.

25 – Investimento na Defensoria Pública, visando ao cumprimento
da lei que prevê o número de 1.200 cargos de defensores públicos
para o Estado, para garantir aos pobres o acesso eficaz à justiça, em
todas as comarcas mineiras; garantia de existência, em cada presídio
e centro socioeducativo, de defensores públicos em número suficiente
para atendimento aos presos e adolescentes em cumprimento da
medida socioeducativa de privação de liberdade, de acordo com a
lotação do estabelecimento; apoio às associações e grupos da
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sociedade civil que visem à proteção e garantia dos direitos dos
grupos socialmente vulneráveis; criação de condições de acesso
eficaz à justiça, com qualidade.

26 – Articulação e construção, pelo Estado, de Associações de
Proteção e Assistência ao Condenado (Apacs) em Belo Horizonte –
pelo menos uma feminina e três masculinas –, buscando uma gestão
integrada dessa política para a Região Metropolitana e para todo o
Estado.

27 – Cumprimento da Lei de Execução Penal (Lei 7.210, de 1984) e
da Lei Estadual 12.936, de 2008, que estabelece o limite de 170
presos por estabelecimento prisional; implementação, no Estado, de
uma política criminal e prisional contrária a qualquer tipo de
privatização da execução penal, no tocante à assistência jurídica,
psicológica e social, e à abertura, no âmbito das parcerias público-
privadas, ao capital estrangeiro; e aplicação do atual Procedimento
Operacional Padrão (POP).

28 – Cumprimento da Lei de Execução Penal e da Lei Estadual nº
12.936, de 2008, com atenção para o melhoramento das instalações
prisionais no Norte de Minas, especialmente a cadeia pública de
Montes Claros, com observância das condições da mulher presa.

29 – Efetivação das políticas públicas de atenção à população
privada de liberdade, segundo as diretrizes do Plano Estadual de
Segurança Pública e do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase), assegurando-se a remição de pena, através
do ensino formal, para pessoas que tenham passado pelo sistema
prisional e se encontrem em regime aberto, meramente condicional,
ou prisão domiciliar, reconhecendo-se a educação como um dos
caminhos para alcançar a integração social; garantia, pelos
municípios, das vagas necessárias para atender a esse público; e
criação de lei de incentivo fiscal de ISSQN para empresas que
contratarem egressos do sistema e moradores de rua.

30 – Qualificação, valorização e permanente acompanhamento
psicossocial dos servidores públicos e operadores das áreas de
segurança pública e patrimonial, defesa social, justiça, saúde,
educação e assistência social, incluindo os voluntários, para uma
atuação na perspectiva dos direitos humanos, em especial no



896

tratamento das pessoas em situação de rua e no atendimento das
denúncias relacionadas à intolerância religiosa, à orientação sexual e
à identidade de gênero; apoio a associações e grupos de amigos e
familiares desses profissionais.

31 – Instituição, nas comissões que serão constituídas no âmbito da
Federação, do Estado e dos Municípios, de mecanismos de
cooperação para integrar as ações operacionais das Polícias Militar e
Civil, gerando mais transparência nessas ações e mais eficiência na
segurança pública.

32 – Criação de programas de capacitação pessoal e profissional,
com garantia de recursos, para as pessoas diretamente envolvidas
nos casos de violência (vítimas, denunciantes, denunciados,
população carcerária e familiares) e para os profissionais que
trabalham com prevenção e combate à violência; aumento da
qualificação dos servidores públicos das áreas de segurança e justiça,
para atendimento às mulheres e minorias vitimadas, assegurando-se
que o atendimento nas delegacias de mulheres seja feito por uma
policial feminina em cada turno.

33 – Reestruturação do sistema judiciário no que se refere a
recursos humanos, para atendimento à demanda da população, com
maior agilidade no atendimento aos processos judiciais referentes ao
idoso, criança, adolescente e jovem, pessoa com deficiência, com
doenças graves e/ou infecto-contagiosas, população de rua, internos
ou usuários de hospitais psiquiátricos, manicômios judiciários e do
sistema prisional; ampliação da equipe interprofissional destinada a
assessorar a justiça da infância e da juventude; criação de juizados
especiais itinerantes, em todas as esferas, de ouvidoria no âmbito do
Poder Judiciário, de Varas da Infância e da Juventude nos municípios
mineiros, especialmente em Ipatinga; e implantação da Justiça
Restaurativa no Estado, com profissionais qualificados e concursados
e esclarecimento à população sobre seu funcionamento.

34 – Responsabilização, por parte do Estado e da União, pelo
custeio integral da segurança pública e pela capacitação continuada,
integração e valorização dos servidores públicos das áreas de
segurança, justiça e defesa social, proporcionando-lhes condições
dignas de trabalho e remuneração.
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35 – Implementação de ações de conscientização continuada, com
base no respeito à diversidade, levando para as escolas a importância
da cidadania; divulgação, nos diversos equipamentos públicos, de
artigos e/ou referências sobre a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e da Constituição Federal, em sintonia com as políticas de
saúde, educação, assistência social, prevenção e combate à violência
e outras; divulgação, nos espaços de maior concentração e pernoite
das pessoas em situação de rua, dos órgãos de defesa de direitos
humanos; divulgação, nos órgãos e serviços municipais, das leis e
políticas relacionadas à violência e à segurança pública, visando
instruir e capacitar agentes, técnicos, conselheiros, gestores e
policiais sobre esses temas; fortalecimento dos órgãos e espaços
democráticos que permitam à população fiscalizar a política de
segurança pública.

36 – Criação de grupo multidisciplinar e intersetorial para fazer
visitas e inspeções, propor e acompanhar modificações nos espaços
de cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade,
junto com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Cedca), a exemplo dos Centros de Internação
Provisória; concretização dos Centros Regionais de Medidas
Socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei; efetivação
do Centro de Atendimento Integrado; e aumento do número de
defensores públicos para atendimento na área da infância e da
juventude.

37 – Investimento em programas e/ou campanhas de combate ao
extermínio programado da juventude negra e da população de rua,
incluindo ações efetivas de proteção a testemunhas, vítimas e seus
familiares e, quando for o caso, à reintegração comunitária.

38 – Investimento em programas de prevenção e combate à
violência domiciliar, em especial a que envolve crianças,
adolescentes, jovens, mulheres, idosos e LGBTs, com ampliação e
divulgação desses programas, visando ao tratamento terapêutico da
família antes da criminalização, e incentivo a ações educacionais e
preventivas que visem reduzir o número de acidentes e de mortes no
trânsito.

39 – Garantia de recursos e incentivos municipais, estaduais e
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federais para atendimento a crianças, adolescentes, população de
rua, indígenas, profissionais do sexo e outros grupos vulneráveis, com
vistas ao combate às drogas, e para construção de casas de abrigo
para vítimas de violência, com profissionais concursados para
trabalhar nas mesmas.

40 – Realização de diagnóstico das causas da violência e
mapeamento, nos Municípios, dos pontos e dos índices de violência,
para que possam ser aplicadas as devidas providências no âmbito da
segurança pública; e planejamento das ações de defesa dos direitos
humanos.

41 – Integração e divulgação das políticas, dos órgãos e das
entidades que atuam na prevenção do envolvimento do adolescente
com o crime, contando com o comprometimento dos profissionais e do
Estado e com a ampliação da rede de proteção do adolescente em
risco no Norte de Minas.

42 – Criação de programas municipais, estaduais e federais de
combate à discriminação e à violência contra o público LGBT e todos
os grupos sociais vulneráveis, especialmente negros, população de
rua, profissionais do sexo e povos indígenas.

43 – Criação de uma política criminal e prisional para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte e para todo o Estado, a partir do
protagonismo social, garantindo maior interação na concepção e
implantação dessa política.

44 – Aumento do número de profissionais de áreas afins para
trabalhar com a temática da violência, segurança pública e acesso à
justiça, em todos os municípios do Estado.

45 – Destinação de recursos, pela Secretaria de Estado de Defesa
Social e Tribunal de Justiça, para implantação de residências
terapêuticas para portadores de sofrimento mental infratores,
egressos do sistema prisional e sem vínculo familiar; estabelecimento
de parcerias com a Secretaria de Estado de Saúde para tratamento
dos mesmos; estadualização, pelo Tribunal de Justiça, do PAI – PJ; e
não-utilização, pela Justiça, das medidas de segurança, pois elas
representam prisão perpétua, o que é vedado pela Constituição
Federal de 1988.

46 – Divulgação, para toda a população, dos órgãos de defesa dos
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direitos humanos, em especial o Centro Regional de Proteção à
Mulher, e criação de órgãos e serviços voltados para os segmentos
mais vulneráveis da região Noroeste.

47 – Fortalecimento dos grupos de atenção e das políticas de
enfrentamento ao tráfico de órgãos e de seres humanos, priorizando a
fiscalização das listas de transplantes e de doações de órgãos.

Grupo de Trabalho 3
Pacto Federativo, Responsabilidade dos Três Poderes,

do Ministério Público e da Defensoria Pública
48 – Fomento e adoção de medidas legislativas e administrativas

nacionais, por parte dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público e da Defensoria Pública, visando ao
cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil em pactos e
convenções internacionais de direitos humanos, bem como das
sentenças e decisões dos órgãos dos sistemas internacionais de
promoção e proteção de tais direitos; edição de atos normativos para
adequação regional de tais medidas, com o fito de cumprir as
disposições internacionais e nacionais acerca da promoção dos
direitos humanos e criação de novo estatuto do índio.

49 – Promoção, pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, de capacitação
permanente sobre a temática dos direitos humanos para seus
servidores e membros e para a sociedade civil, a fim de capacitá-los
para o trato de questões relacionadas a tais direitos.

50 – Elaboração, pelo Poder Executivo estadual, de planos de ação
anuais para implementação e monitoramento do Plano Mineiro de
Direitos Humanos (PMDH), com participação da sociedade civil,
definindo prazos, metas e recursos orçamentários, e apresentação de
relatórios anuais sobre essa implementação, que deverá ser
acompanhada e fiscalizada pelo Ministério Público e pela Defensoria
Pública, principalmente no que tange à execução de programas
governamentais e fundos públicos que tenham relação direta com o
PMDH.

51 – Exigência, junto aos poderes públicos nas esferas federal,
estadual e municipal, da criação de fundos de direitos humanos, para
investimento nas políticas de proteção, promoção, defesa e reparação
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desses direitos, levando-se em consideração a sua interdependência
e o caráter intersetorial das políticas públicas.

52 – Garantia e fortalecimento, pelos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, das políticas de
efetivação e defesa dos direitos humanos no âmbito interno dos
respectivos órgãos públicos, dando concretude às medidas do PNDH
e do PMDH que lhes são afetas, através da alocação de recursos,
previamente contemplados nos orçamentos destinados a tais
organismos, e ampla divulgação do PNDH e do PMDH.

53 – Criação, instalação e manutenção de Defensoria Pública em
todas as comarcas e subseções onde não exista, e reestruturação e
fortalecimento das existentes, como instrumento de acesso à Justiça e
efetivação dos direitos humanos, com dotação orçamentária própria,
com percentual assegurado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

54 – Realização de campanha institucional com o objetivo de
esclarecer ao cidadão a função e atuação de cada um dos Poderes,
do Ministério Público e da Defensoria Pública, facilitando o seu acesso
aos órgãos citados.

55 – Estabelecimento, pelo INSS, de critérios objetivos a serem
considerados na concessão e na revisão de benefícios previdenciários
e assistenciais, determinando-se que médicos peritos elaborem seus
laudos de forma fundamentada, com indicação dos critérios técnicos
adotados para a sua conclusão.

56 – Incentivo à criação e fortalecimento de Conselhos e/ou
Ouvidorias e Coordenadoria de Direitos Humanos, com
representatividade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em
articulação com os demais conselhos setoriais, dotando-os de espaço
e infra-estrutura física adequada para atendimento à população, com
financiamento da respectiva esfera governamental à qual pertence.

57 – Criação, pelo Poder Judiciário, de mutirões para agilizar os
julgamentos pendentes, priorizando-se os processos de execução
penal.

58 – Cumprimento, por parte do governo de Minas e das prefeituras
municipais, das responsabilidades quanto ao reconhecimento das
populações tradicionais (quilombolas, ciganos, ribeirinhos, povos
indígenas) e implementação de políticas públicas para essas
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populações.
59 – Comprometimento de todos os setores envolvidos – sociedade

civil, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública – na implementação de programas e ações de
promoção, garantia e efetivação dos direitos humanos relativos à
criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso, à mulher, ao segmento
LGBT, à pessoa com deficiência, à comunidade negra e à população
de rua.

60 – Cumprimento da legislação vigente, fortalecendo-se as
instâncias de controle social, dando-se publicidade a todas as
discussões, atos e ações pertinentes à garantia de direitos humanos,
e acionando, quando necessário, o Ministério Público e a Defensoria
Pública.

61 – Regulamentação da intersetorialidade entre as políticas sociais
e urbanas, promovendo discussões conjuntas entre gestores
responsáveis pelas mesmas, tendo como eixo orientador os princípios
fundamentais (dignidade humana, não-discriminação de qualquer
espécie, cidadania, respeito à integridade física e moral, valorização
da diversidade, participação popular), e eliminação de práticas
higienistas (agressões, humilhações praticadas por fiscais e guardas
municipais, retirada de pertences, etc.), bem como fortalecimento da
intersetorialidade das políticas por meio de encontros, seminários,
fóruns, grupos de trabalho e outros mecanismos, e disponibilização de
recursos para participação de povos indígenas e comunidades
tradicionais em eventos.

62 – Promoção, nas esferas de administração municipal, estadual e
federal, de programas, projetos e ações de formação na área LGBT,
que visem à sensibilização e tenham um papel pró-ativo na prevenção
das práticas preconceituosas e discriminatórias presentes no setor
público.

63 – Criação, nas três esferas de governo, de mecanismos que
garantam ao órgão gestor de políticas de direitos humanos a alocação
de recursos (humanos, físicos e financeiros para sustentabilidade dos
trabalhos) em seus devidos fundos, para a execução dessas políticas.

64 – Estabelecimento de mecanismo de transparência no uso dos
recursos públicos, principalmente daqueles vinculados às políticas
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sociais.
65 – Revisão do modelo de repasse de verbas federais para os

Municípios que envolva as políticas públicas sociais (saúde,
educação, assistência social, saneamento básico, etc.) e culturais,
para otimizar os investimentos no desenvolvimento da sociedade,
reforçando e qualificando os Conselhos de Controle Social.

Grupo de Trabalho 4
Educação e Cultura em Direitos Humanos

66 – Potencialização das ações em educação e cultura contidas no
Plano Mineiro de Direitos Humanos de dezembro de 2001, com
recorte em: questão de gênero; saúde da mulher; população negra;
pessoas com deficiência; criança, adolescente, jovem, adulto e idoso;
comunidades tradicionais; povos indígenas; portadores de HIV;
usuários de drogas; política cultural e direito à memória; política de
desenvolvimento ambiental; população de rua; segmento LGBT;
portadores de anemia falciforme (Leis n.º 10.639 e n.º 11.645);
portadores de sofrimento mental (Lei nº 11.802, de 1995 – que dispõe
sobre a promoção da saúde e da reintegração social do portador de
sofrimento mental; determina a implantação de ações e serviços de
saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção
progressiva destes; regulamenta as internações, especialmente a
involuntária, e dá outras providências).

67 – Implementação, pelas Secretarias de Estado de Cultura, de
Educação, de Saúde e de Desenvolvimento Social, das políticas
públicas apresentadas nos congressos, conferências, fóruns,
seminários e demais espaços de debate, em parceria ou não com o
Estado, para que os itens descritos na Proposta nº 66 sejam
urgentemente efetivados.

68 – Formação e capacitação dos agentes de saúde do SUS como
educadores em educação e cultura em direitos humanos, com
referência aos itens citados na Proposta nº 66, principalmente no que
se refere à deficiência mental, garantindo-se a formulação de material
didático, inclusive em braile e Libras, e sua distribuição para a
população, através das unidades básicas de saúde.

69 – Formação e capacitação dos profissionais que atuam na
educação formal e informal (oficineiros), desde a educação infantil até



903

o ensino universitário, nas escolas privadas e públicas, bem como
garantia de material didático-pedagógico para que ações referentes à
“educação da diversidade” se tornem prática constante no espaço
escolar e sejam respeitadas as Leis nºs 10.639, de 2003, e 11.645, de
2008.

70 – Fomento, junto às comunidades tradicionais, rurais e urbanas,
à formação e capacitação em direitos humanos, nos projetos de
extensão em educação popular.

71 – Facilitação do acesso tecnológico, visando à formação e
informação dos agentes sociais vinculados aos direitos humanos.

72 – Inserção, nos cursos universitários públicos e privados, de
estudos transversais sobre direitos humanos, em seus recortes de
gênero, etnia, geração, orientação sexual, identidade de gênero,
povos indígenas, comunidades tradicionais, população de rua e
demais grupos vulneráveis.

73 – Criação de fundos para realização de programas e projetos de
educação ambiental, adaptados e dirigidos aos diversos públicos e
segmentos sociais específicos, capacitando-se agentes para essa
finalidade, tendo em vista a inclusão social.

74 – Potencialização e aproveitamento de espaços de discussão na
sociedade e intercâmbio de informações sobre os direitos dos povos
indígenas e comunidades tradicionais, visando ao pleno
reconhecimento de seus membros como cidadãos brasileiros, na
perspectiva da igualdade de direitos.

75 – Criação de uma rede de garantia de acesso e permanência do
público LGBT no ambiente escolar, por meio de equipes volantes que
possam visitar as escolas, servindo de mediadores entre estudantes,
corpo docente, gestores e comunidade; promovendo atividades
regulares e cursos de formação/capacitação; ampliando e
aprofundando a abordagem para incluir as relações de gênero e
enfrentar a heteronormatividade presente no conteúdo e nas relações
escolares; e incentivando campanhas de combate à homofobia e à
discriminação de gênero, raça, diferenças sociais e sexuais.

76 – Sensibilização dos profissionais de educação e dos diversos
meios de comunicação para as questões referentes às pessoas em
situação de rua, entre outras, considerando o trabalho realizado em
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São Paulo pela Organização Civil de Ação Social (Ocas).
77 – Ampliação da discussão sobre a formação do Comitê Mineiro

de Educação em Direitos Humanos, com abrangência para todas as
regiões de Minas, e garantia de participação de instituições que
tenham ações exitosas em educação e direitos humanos no Estado.

78 – Inclusão, no orçamento do Estado, de recursos que garantam
oferta da escola de tempo integral, com profissionais capacitados e
valorizados e infra-estrutura adequada.

79 – Incentivo à melhoria da educação através do atendimento à
saúde para alunos em situação de vulnerabilidade e para professores,
em escolas públicas, através de equipes multidisciplinares compostas
por psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas, psicopedagogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e
assistentes sociais.

80 – Garantia do direito à educação, em todos os níveis de ensino,
para a população carcerária, em cumprimento à Constituição Federal
de 1988 e à Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 1984), devendo
a Defensoria Pública – instituição responsável pela assistência
jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita aos hipossuficientes
– ser informada da relação de todos os detentos que se encontram
matriculados nas escolas situadas nas unidades prisionais dos
Estados, para que seja pleiteada, perante o Poder Judiciário, a
remição da pena pela educação, nos moldes da remição pelo
trabalho.

81 – Articulação, através de um processo educativo, da comunidade
com os conselhos, que devem ser paritários e constituídos com
fundos, para viabilizar o acesso às políticas públicas principalmente
para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade
social.

82 – Garantia, através de leis, de espaços na imprensa, com
tecnologia assistiva, para divulgação de campanhas educativas
acerca dos direitos humanos.

83– Garantia de atendimento imediato, em instituições de Educação
Infantil regularizadas de acordo com as leis educacionais, às crianças
de 0 até 5 anos e 8 meses, em especial àquelas cujos pais vivam no
limiar da pobreza e abaixo dela, moradores de aglomerados ou não.
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84 – Garantia de educação de qualidade aos adolescentes, jovens e
adultos em situação de defasagem escolar, incluindo os egressos do
sistema prisional, povos indígenas, comunidades tradicionais,
profissionais do sexo e população de rua (esses últimos dispensados
da comprovação de residência e da apresentação de documentos),
através de cursos de EJA com uma proposta pedagógica que atenda
às suas necessidades e lhes assegure cidadania plena e inserção
social.

85 – Criação, pelo governo do Estado de Minas Gerais, de
mecanismo que possibilite a matrícula de refugiados políticos em
universidades estaduais, atendendo ao disposto no art. 44 da Lei
9.474, de 1997, que diz que o ingresso de refugiados a universidades
deve ser facilitado.

86 – Confirmação, por este grupo e por esta conferência, do respeito
aos princípios da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e à emenda constitucional recém-aprovada no
Congresso Nacional.

Grupo de Trabalho 5
Interação Democrática entre o Estado e a Sociedade Civil

87 – Fortalecimento dos Conselhos Nacional, Estaduais e
Municipais de Direitos Humanos e criação, onde não houver, de
Conselhos Estaduais e Municipais, compostos paritariamente por
membros da sociedade civil e do poder público, dando-lhes autonomia
e infra-estrutura e imputando-lhes a atribuição de cobrar dos Poderes
do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), do Ministério Público e
da Defensoria Pública a efetivação de políticas concretas de apoio às
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, lideranças
comunitárias, com ênfase na defesa e efetivação dos direitos
humanos e com recorte nas questões de etnia, gênero, LGBT,
pessoas com deficiência, pessoas em privação de liberdade, pessoas
com sofrimento mental, crianças, adolescentes e idosos, população de
rua e comunidades tradicionais, criando-se ainda cursos de formação
e capacitação dos servidores e dos integrantes dos grupos sociais
acima descritos nas matérias relacionadas ao pleno exercício da
cidadania, com a efetiva fiscalização da implementação dessas
políticas.
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88 – Criação e/ou fortalecimento, na estrutura interna dos Poderes
do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), do Ministério Público e
da Defensoria Pública, de órgãos cuja finalidade seja o apoio
comunitário, com ênfase na defesa e efetivação dos direitos humanos
e com recorte nas questões de etnia, gênero, LGBT, liberdade de
crença, cultura e religião, pessoas com deficiência, pessoas com
sofrimento mental, pessoas em privação de liberdade, população de
rua, crianças, adolescentes e idosos.

89 – Criação, com amplo debate entre a sociedade civil e o poder
público, de leis federal, estadual e municipal de radiodifusão
comunitária, bem como criação e destinação de recursos para
formação de uma rede de comunicação cidadã, englobando um
programa de formação de comunicadores populares.

90 – Criação de fundos federal, estaduais e municipais de direitos
humanos que tenham por objetivo fomentar e financiar entidades
comprometidas com a promoção dos direitos humanos.

91 – Garantia, pelos três Poderes do Estado (Executivo, Legislativo
e Judiciário), pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, de que
os movimentos sociais, líderes comunitários e representantes de
organizações da sociedade civil com atuação em direitos humanos e
defesa da cidadania, com recorte nas questões de etnia, gênero,
LGBT, liberdade de crença, cultura e religião, pessoas com
deficiência, pessoas com sofrimento mental, moradores de rua,
pessoas em privação de liberdade, crianças, adolescentes e idosos,
não sejam criminalizados por atos ou manifestações legítimas de
defesa da cidadania, desde que respeitadas a ordem e a moral.

92 – Garantia, através de mecanismos legais, de no mínimo 3% do
horário da mídia aberta para dar voz aos movimentos sociais.

93 – Fortalecimento da participação popular nas instâncias de
controle social das políticas públicas relacionadas aos direitos
humanos e das demais políticas.

94 – Criação, pelos Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e
Judiciário), pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, de
políticas de apoio a todas as redes de organizações e instituições que
atuam na defesa e efetivação dos direitos humanos, incentivando seu
fortalecimento e integração, bem como criando novas redes, com a
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implementação de uma política concreta de apoio a todos os atores
envolvidos nessa modalidade de atuação, mas assegurando e
respeitando, de forma ampla e irrestrita, a plena autonomia das redes
em relação ao poder público.

95 – Garantia, pelos meios de comunicação, em todas as suas
modalidades, de espaço adequado à divulgação das matérias
relacionadas à defesa e efetivação dos direitos humanos, com recorte
nas questões de etnia, gênero, LGBT, liberdade de crença, moradores
de rua, cultura e religião, pessoas com deficiência, pessoas com
sofrimento mental, pessoas em privação de liberdade, crianças,
adolescentes, jovens, idosos, bem como dos tratados e convenções
internacionais assinados e ratificados pelo Estado brasileiro, devendo
os três Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), o
Ministério Público e a Defensoria Pública recomendar aos veículos de
comunicação que construam uma política efetiva e continuada de
mídia voltada para a conscientização e educação de todos os
segmentos da sociedade quanto aos direitos humanos, garantida a
liberdade de imprensa.

96 – Garantia de participação descentralizada no Conedh-MG,
assegurando-se a representação de membros da sociedade civil das
13 macrorregiões do Estado, em processo eletivo aberto, participativo
e democrático, de forma a se superar o caráter metropolitano que tem
hoje o Conselho.

97 – Maior integração entre o Estado e os conselhos, divulgando-se
nos Municípios a importância de implantá-los e implementá-los,
fortalecendo o Conselho Estadual com estrutura suficiente de
acompanhamento e fiscalização, para evitar a manipulação dos
governos locais e garantir capacitação continuada e autonomia aos
conselheiros.

98 – Fortalecimento dos movimentos sociais, para potencializar os
espaços de luta pelos direitos já garantidos.

99 – Criação de um fórum permanente inter-religioso contra a
intolerância religiosa, com a participação do Estado e da sociedade
civil.

100 – Criação de conselhos municipais, estaduais e federais de
promoção da cidadania LGBT, compostos por representantes de
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órgãos públicos e membros do movimento LGBT, que permitam a
criação, execução e controle conjunto das políticas públicas voltadas
para esse segmento.

101 – Criação, com a participação do poder público e da sociedade
civil, de agenda permanente sobre direitos humanos, incluindo fóruns,
debates, etc., acessível a todo cidadão, garantindo que o Estado seja
o maior provedor dessa política pública, com divulgação em locais
públicos de fácil acesso e visibilidade para a população.

102 – Maior visibilidade aos direitos humanos, econômicos, sociais e
culturais, por meio do debate e da análise dos contra-informes da
sociedade civil relativos ao Pacto Internacional dos Direitos Humanos
(Pidesc), paralelamente ao informe oficial que o Brasil apresenta
anualmente ao Comitê Desc/ONU, como Estado membro do Pidesc,
mobilizando entidades e pessoas para participarem desse trabalho.

103 – Criação de conselhos municipais e estaduais de cidadania e
direitos humanos, garantindo-lhes o efetivo controle social, por meio
da fiscalização dos recursos destinados às políticas públicas, com
composição paritária entre Estado e sociedade civil e participação de
grupos e indivíduos engajados na proteção e promoção dos direitos
humanos, mesmo que não estejam respaldados por entidades.

104 – Incentivo à participação da sociedade civil, através dos vários
conselhos municipais, estaduais e federais, articulados de forma a
promover a construção de Agendas 21 locais, buscando a
transversalidade entre as áreas em que atuam.

105 – Garantia de dotação orçamentária para investimento em
programas, projetos e ações de direitos humanos, a serem
monitorados pelos conselhos de direitos humanos, possibilitando a
efetivação do controle social.

106– Realização de conferências municipais, estaduais e nacional
de direitos humanos com periodicidade bienal, garantindo espaço para
a eleição dos conselhos respectivos, promovendo seu fortalecimento e
transparência do processo de eleição, sem prejuízo para as
discussões essenciais dessas conferências.

Grupo de Trabalho 6
Desenvolvimento e Direitos Humanos

107 – Desenvolvimento de uma política de prevenção e mediação
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de conflitos urbanos por meio do mapeamento e identificação de
tipologias de casos de conflitos fundiários urbanos e do
estabelecimento de programas de regularização fundiária e habitação
de interesse social, para que o Estado, em todas as suas instâncias,
ouvidos e respeitados os movimentos populares e as entidades
organizadas, garanta à população os seus direitos constitucionais
fundamentais, dentre eles o direito à moradia adequada e ao
saneamento, e o cumprimento da função social da propriedade e da
cidade.

108 – Imediata revisão do Plano Diretor Municipal, com efetiva
participação dos movimentos populares, de modo a garantir a
implementação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, em
especial o IPTU progressivo e a desapropriação dos imóveis
abandonados para fins de moradia popular, com a implantação dos
programas de habitação popular a baixo custo, priorizando-se famílias
de diferentes modelos, com renda familiar de zero a três salários
mínimos.

109 – Estruturação de sistemas de desenvolvimento econômico-
social para a população rural, especificamente agricultores familiares,
povos e comunidades tradicionais, cumprindo-se a função social da
propriedade e priorizando-se a inclusão de grupos sociais em situação
de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através das
seguintes medidas: 1) fortalecimento da agricultura familiar com
políticas públicas específicas; 2) realização da reforma agrária,
valorizando-se a função social da propriedade nas dimensões
ambiental, econômica e a legalidade das relações de trabalho,
garantido posterior acompanhamento ao agricultor (fornecimento de
infra-estrutura e condições para o seu estabelecimento), dando
prioridade às famílias acampadas e em luta pela terra; 3) promoção
dos direitos à habitação, ao saneamento ambiental e à titulação das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos,
com investimento em recursos orçamentários e humanos nas políticas
estadual e federal de titulação e regularização das terras quilombolas,
a fim de preservar esses territórios e os direitos humanos de seus
ocupantes, bem como de promover seu etnodesenvolvimento; 4)
promoção do direito à regularização fundiária das terras dos atingidos
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por barragem e à titulação das terras de posse dos agricultores
familiares; 5) garantia do acesso à água de qualidade, incluindo o uso
difuso para produção; 6) garantia de assistência técnica e extensão
rural pública e gratuita a todos os agricultores familiares e suas
categorias; 7) regulamentação da monocultura.

110 – Garantia de diretrizes e de recursos em orçamento para
conhecer, criar e fortalecer territórios e povos tradicionais indígenas,
quilombolas, ribeirinhos e outros, bem como para a demarcar seus
territórios e implementar outros direitos e garantias seus.

111 – Implantação, na área rural, de projetos ecologicamente
sustentáveis, adotando, preferencialmente, o plantio de árvores
frutíferas para diminuição do impacto ambiental, proteção do solo e
reflorestamento, bem como garantindo aos produtores mais
assistência técnica e administrativa, insumos subsidiados e preço
mínimo das mercadorias e promovendo a capacitação de jovens e
adultos para a diversificação de plantio e o manejo ecológico, de
forma a oferecer melhor qualidade de vida ao morador do campo e
evitar o êxodo rural.

112 – Desenvolvimento e fortalecimento dos programas de geração
de trabalho e renda e de reforma agrária, considerados estratégicos e
estruturantes para a promoção da segurança alimentar e nutricional,
criando-se reservas de segurança alimentar nas propriedades de
monocultura bioenergética e de celulose; desenvolvimento de ações e
políticas que busquem: 1) a potencialização do sistema de vigilância
alimentar e nutricional; 2) a formação em educação alimentar das
comunidades para adoção de hábitos de alimentação e estilo de vida
saudáveis; 3) o fomento a programas de agricultura familiar
articulados em redes de produção e consumo, principalmente no
perímetro periurbano, associado a programas de capacitação técnica
e administrativa, com o fornecimento de insumos subsidiados; 4) a
isenção tributária para produtos da cesta básica e a regulamentação
dos critérios de incineração dos alimentos estocados para fins de
manutenção de preços, de maneira a destiná-los à alimentação de
famílias carentes; 5) a implementação de políticas que garantam a
segurança alimentar e nutricional, com criação de zonas de segurança
alimentar em áreas de vulnerabilidade social.
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113 – Aprimoramento e criação de programas que permitam
alcançar, ouvidos e respeitados os movimentos populares e as
entidades organizadas, o pleno emprego, o trabalho decente e a
elevação do nível de vida; criação de maiores possibilidades e
perspectivas de emprego, crescimento e renda para todos, sobretudo
através de educação pública e gratuita de qualidade, da base ao
ensino superior, bem como dos cursos técnicos e profissionalizantes;
desenvolvimento de programas nacionais de proteção básica para os
trabalhadores, preservando a segurança e saúde no trabalho e
programas de formação profissional e de geração de emprego para
jovens; maior vigilância e fiscalização no que concerne à defesa dos
direitos da criança, do adolescente e de todo cidadão em geral contra
o trabalho compulsório; promoção da igualdade de gênero e raça,
respeitada a orientação sexual, punindo qualquer forma de
discriminação no trabalho; fortalecimento das políticas públicas que
visem à eliminação da discriminação de grupos em situação de
vulnerabilidade social (segmento LGBT, pessoas com deficiência,
mulheres, portadores de HIV, ex-presidiários, portadores de
sofrimento mental, indígenas, negros e idosos, entre outros) no
mercado de trabalho e à redução das desigualdades
socioeconômicas.

114 – Criação de programas de educação profissional que
fomentem a independência do público atendido pelo Programa Bolsa
Família e demais programas de transferência de renda.

115 – Garantia de implementação do Plano Nacional de Erradicação
do Trabalho Escravo e reformulação do mesmo, incluindo-se metas
mais detalhadas quanto à prevenção do trabalho escravo, assim como
um maior compromisso do setor empresarial no processo; definição
da competência – se da Justiça Federal ou da Estadual – para julgar
os crimes de trabalho escravo.

116 – Priorização do investimento em cooperativismo na agricultura
familiar e economia solidária com sustentabilidade.

117 – Preservação socioambiental urbana, considerando a
promoção de relações humanas harmônicas entre o meio ambiente
natural e o artificial, garantindo-se a todos o direito a um ambiente
sustentável.
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118 – Obrigatoriedade de implantação, em todo o território nacional,
de plano para preservação ambiental aprovado e financiado, como os
de coleta seletiva, saneamento básico, infra-estrutura, reciclagem,
aterro sanitário, criação de fossas sépticas e preservação de
mananciais.

119 – Definição, nos planos plurianuais de governo, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, de programas
e ações voltados para a efetivação dos direitos humanos no modelo
de desenvolvimento pessoal educativo e social, priorizando os
segmentos em vulnerabilidade social, com implantação contínua,
sistemática, articulada e integrada.

120 –Fortalecimento de políticas que estabeleçam punições ou
sanções para agentes públicos e privados que firam a operação do
sistema de garantia dos direitos humanos da pessoa e do cidadão.

121 – Garantia de diretrizes e recursos orçamentários para a criação
e valorização dos espaços públicos de lazer e convivência social,
priorizando áreas com forte adensamento urbano, sobretudo em suas
periferias, com ampla garantia de acessibilidade.

122 – Implantação, nos Municípios, de uma política de
acessibilidade, garantindo o direito de ir e vir do cidadão (transporte,
urbanismo, Plano Diretor e Código de Obras).

123 – Implantação de passe livre para todos os estudantes,
desempregados, portadores de HIV, portadores de sofrimento mental,
população de rua e recém-egressos de unidades prisionais, com a
municipalização do transporte público e a implementação de
mecanismos normativos de coibição e desestímulo do uso de meios
individuais de transporte.

124 – Ampliação das normas de proteção dos trabalhadores e
trabalhadoras, com a reintrodução, no ordenamento jurídico, da
estabilidade prevista na Convenção nº 158 da OIT, e rejeição de
qualquer proposta que vise à flexibilização dos direitos trabalhistas e
ao fim do fator previdenciário.

125 – Criação imediata de câmaras de avaliação e pré-aprovação de
projetos e de monitoramento dos impactos dos programas de
desfavelização, com a participação efetiva dos movimentos populares,
dos representantes das comunidades atingidas e da Defensoria
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Pública.
126 – Criação, no âmbito da Subsecretaria de Direitos Humanos,

nos moldes da Lei Federal nº 9.474, de 1997, de programa de apoio,
acolhida e reassentamento de refugiados políticos, garantindo-lhes a
assistência humanitária necessária e o acesso a programas de
qualificação e requalificação profissional e de incentivo ao trabalho e à
geração de renda, bem como aos programas de moradia e ao crédito.

Grupo de Trabalho 7
Direito à Verdade e à Memória

127 – Reconhecimento das inconstitucionalidades contidas na Lei nº
11.111, de 2005 (sigilo eterno) junto aos tribunais competentes e
reforço à campanha do abaixo-assinado que propõe sua revogação e
a abertura irrestrita dos arquivos da repressão; garantia do direito a
verdade e memória, por meio de uma nova legislação que garanta a
efetiva publicização das informações de documentos de interesse da
cidadania sob a guarda do Estado, com abertura dos arquivos das
polícias, das Forças Armadas e do poder público, com ênfase na
repressão política, estruturação, apoio e sustentação do golpe militar;
e publicização dos arquivos referentes ao período da ditadura militar,
com apoio das organizações que lutam pelo direito à verdade e à
memória dos perseguidos pelo regime da época.

128 – Luta pela construção e criação, com participação da
sociedade civil organizada, de uma Comissão Nacional de Verdade e
Justiça, que tenha na sua centralidade o esclarecimento
circunstanciado e a responsabilização dos crimes da ditadura.

129 – Julgamento, conforme as leis internacionais, de todas as
pessoas que praticaram crimes contra a humanidade e os direitos
humanos.

130 – Levantamento dos torturadores e assassinos de presos
políticos em todo o território nacional na época da ditadura militar,
tendo como perspectiva as ações declaratórias de reconhecimento,
pela União, das responsabilidades daqueles que cometeram esses
crimes e a organização de tribunais populares simulados sobre os
crimes da ditadura e a permanência da tortura como instituição no
Brasil.

131 – Levantamento das graves violações de direitos humanos



914

praticadas nos hospitais psiquiátricos e exigência de eficácia dos
processos em andamento, referentes a maus-tratos, torturas e mortes
perpetradas nesses hospitais, bem como de indenização das vítimas.

132 – Urgência na apuração, por parte de autoridades competentes,
de casos de chacina, desaparecimentos forçados e execuções
sumárias, e punição exemplar aos culpados.

133 – Abertura imediata dos arquivos sobre as ações de tortura e
extermínio praticadas pela polícia contra os povos indígenas do Brasil
na Fazenda Guarani, em Carmésia, e demais massacres de nações
indígenas acontecidos em Minas Gerais.

134 – Resgate das tradições africanas e afrodescendentes –
incluindo a história de repressão contra essas comunidades, o
mapeamento e a regularização das dezenas ou centenas de
comunidades negras e quilombolas existentes no território mineiro – e
da história da formação do Estado de Minas, na perspectiva de
resistência desse povo, bem como garantia, pelos órgãos
competentes da administração pública nas esferas municipal, estadual
e federal, de implantação da Lei nº 10.639, de 2003, em escolas
públicas e privadas, com capacitação de profissionais de educação;
implementação, em regime de urgência, de programas de
recuperação de trechos perdidos na história, como os referentes a
comunidades quilombolas e igrejas abandonadas, e tombamento de
casarões antigos e de fazendas de senhores de escravos que
merecem preservação; investimento em projetos de memória viva
como casas de cultura, museus, teatros, bandas municipais e escolas
de música, com reserva de espaço para culto de matriz africana.

135 – Incentivo e apoio à campanha Memória e Verdade como
Direitos Humanos, criada pelo Movimento Nacional de Direitos
Humanos, e divulgação dessa campanha em todo o território de Minas
Gerais.

136 – Criação, em Juiz de Fora, Ipatinga e outros municípios, do
Instituto da Verdade e Memória, com infra-estrutura funcional e
institucional (recursos humanos e materiais), um banco de dados em
rede, acessível aos sujeitos sociais interessados em conhecer a
verdade e a história, em contribuir com enriquecimento de dados e em
utilizá-lo para pesquisa.
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137 – Resgate e levantamento de ações, praticadas por agentes
policiais, igrejas neopentecostais e outros segmentos cristãos, com
participação da sociedade civil, contra religião de matriz africana, com
a finalidade de identificar e punir os responsáveis pela prática do
crime de intolerância religiosa.

138 – Proibição de ocupação de cargos públicos por torturadores e
autoridades de Estado que tenham cometido crimes de lesa-
humanidade e do uso de seu nome para denominar instituições
públicas, mudando-se, ainda, o nome de patrimônios públicos, tais
como ruas e praças, bem como de condecorações.

139 – Eliminação, dos patrimônios públicos tais como ruas e praças,
e das condecorações, de nomes de torturadores e autoridades de
Estado que tenham cometido crimes de lesa-humanidade; proibição
de se nomearem instituições públicas homenageando criminosos de
Estado, os quais, em vida, serão impedidos de ocupar cargos
públicos.

140 – Garantia do direito à verdade, por meio de informações
transparentes aos familiares e à sociedade em geral, sobre o estado
físico e emocional dos presos.

141 – Levantamento de dados e resgate da memória histórica de
luta do Movimento LGBT, com ênfase no combate aos assassinatos e
repúdio à repressão, à discriminação e aos preconceitos sofridos pela
população LGBT.

Moções
– Moção de apoio à Defensoria Pública:
Considerando que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

é instituição garantidora dos direitos humanos, desde a orientação,
mobilização e informação até o efetivo acesso ao Judiciário, os
delegados da 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos apóiam e
exigem do Governo do Estado de Minas Gerais a instalação e a
estruturação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em
todas as Comarcas do Estado.

– Moção de repúdio da 3ª Conferência Estadual de Direitos
Humanos às atitudes do Poder Judiciário em relação a pessoas de
classes diferenciadas, ferindo o art. 7° da Declara ção Universal dos
Direitos Humanos.
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– Moção de repúdio ao governo dos Estados Unidos da América
pela violação dos direitos humanos dos cinco heróis cubanos presos.

– Moção de apoio à 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos,
para incluir como eixo na 4ª Conferência o tema da auditoria da dívida
pública.

– Tendo em vista que, nos quase 400 anos de escravidão, mais
outros tantos anos de história brasileira, a questão da exclusão social
dos indígenas, negros, caboclos e etnias causa desigualdades em um
país que está entre as maiores economias do mundo e no qual a
distribuição de renda não contempla 80% do povo, e mesmo com leis
como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e
as referentes ao meio ambiente, propomos uma moção de repúdio à
redução da idade penal, que na verdade é um extermínio da
população de jovens e adolescentes que não têm do Estado brasileiro
proteção e acesso às mínimas condições de educação, saúde,
dignidade, trabalho, renda e cidadania e são vítimas de violência,
abuso sexual, racismo e exclusão social.

– Propomos a imediata revogação do Procedimento Operacional
Padrão (POP) e discussão do mesmo, com ampla participação
popular.

– Nós, participantes da 3ª Conferência Estadual de Direitos
Humanos, reunidos no Plenário da Assembléia Legislativa,
considerando que a Pastoral Carcerária no Estado de Minas Gerais é
uma rede de trabalho contínuo e efetivo nas instituições penais de sua
jurisdição, e que a assistência religiosa é de responsabilidade social
de todos, vimos manifestar nosso repúdio à decisão do Exmo. Sr.
Subsecretário de Estado de Assuntos Penitenciários, Sr. Genilson
Ribeiro Zeferino, de proibir a entrada da Pastoral Carcerária nos
estabelecimentos penais de Juiz de Fora.

– Repudiamos as autoridades policiais que impediram a entrada da
Irmã Beth na cadeia de Leopoldina, onde, há mais de uma década,
desenvolve trabalho de educação, assistência religiosa, jurídica e de
saúde aos recuperandos daquela unidade prisional.

– Repudiamos a atitude da Secretária de Estado de Educação, Sra.
Vanessa, que não tem interesse em implementar, na rede estadual, a
Lei Federal nº 10.639, de 2003, que obriga as escolas a trabalharem
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com a intersetorialidade e a transversalidade da história da população
afrodescendente, socialmente, de forma cidadã e com inclusão,
visando eliminar os hiatos, o racismo e a violência.

– Solicitamos ao Presidente da ALMG que se manifeste, com
urgência, sobre a questão de ordem formulada pelo Deputado Durval
Ângelo, relativa à instalação de processo de responsabilização do
Secretário de Estado de Defesa Social.

– Repudiamos a baixa execução orçamentária do governo do
Estado, com relação a ações de proteção a adolescentes ameaçados
de morte.

– Manifestamos nosso apoio à professora Maria da Glória Costa
Reis, que foi condenada a prisão por fazer um editorial no jornal
“Recomeço” questionando às autoridades pelo fato de todos os presos
da cadeia de Leopoldina estarem, há nove meses, no Regime
Disciplinar Diferenciado.

– Solicitamos ação da Assembléia Legislativa junto ao MEC para
que este promova mudanças não só na legislação da educação
nacional, como também nas práticas pedagógicas das escolas, de
modo a construir a escola ativa, que elimina o tédio e assegura ao
aluno a condição de ator, de construtor de seus conhecimentos,
buscando a colaboração de instituições educacionais que já adotam
práticas ousadas, dinâmicas, inovadoras e responsáveis que têm
garantido a interação escola/aluno/professor e construído um novo
modelo de ensino, um cenário animador voltado para a construção de
uma sociedade mais equânime.

– Repúdio à não-adesão do governo do Estado de Minas Gerais ao
Plano de Ações Integradas para o Combate à Tortura.

– Incentivo à construção e implantação de Agendas 21 locais
através dos conselhos municipais.

– Moção de repúdio à intervenção federal nas Fábricas Cipla e
Interfibra:

Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
Senhores Ministros
A 3ª Conferência dos Direitos Humanos de Minas Gerais, realizada

em Belo Horizonte, em 11 e 12 de setembro, decide solicitar ao
Presidente e aos Ministros que intercedam favoravelmente aos
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trabalhadores das Fábricas Cipla e Interfibra, na cidade de Joinville,
Santa Catarina, pondo fim à intervenção federal decretada em maio
de 2007. Que seja afastando o interventor, Sr. Rainoldo Uessler, e
que a produção e a administração das fábricas voltem para as mãos
de seus trabalhadores.

A 3ª Conferência dos Direitos Humanos considera que um governo
democrático e popular deve, em primeiro lugar, zelar pelos direitos
dos trabalhadores, pois entende que não pode haver desenvolvimento
sem garantias aos trabalhadores. Não pode haver desenvolvimento
sem respeito aos direitos daqueles que produzem toda a riqueza da
Nação.

Pela imediata anulação e suspensão da intervenção na Cipla e na
Interfibra.

Senhor Presidente, solicite ao Ministro ao qual compete que receba
com urgência representantes do Movimento de Fábricas Ocupadas.
Que se busque uma via negociada possível para o pagamento das
dívidas junto ao INSS e que, como sinalização positiva desse
compromisso honroso, devolvam imediatamente as fábricas aos
trabalhadores, para que estes, em livre e soberana assembléia,
decidam seu futuro e retomem a produção sob controle operário.

Em defesa dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento:
A CIPLA E A INTERFIBRA DEVEM SER DEVOLVIDAS AOS

TRABALHADORES!
Belo Horizonte, 11 e 12 de setembro de 2008
3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos.
Moções a serem encaminhadas ao gabinete do prefeito, à Urbel e à

Sudecap (3):
– Nós, reunidos na 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos,

manifestamos nosso repúdio e indignação frente às remoções
forçadas de famílias pobres das áreas mais valorizadas da cidade, a
exemplo do que vem ocorrendo no âmbito do Programa Vila Viva, da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em desrespeito à dignidade da
pessoa humana e sem garantia de indenização justa ou de moradia
adequada e bem localizada. Em especial, destacamos a injusta
remoção da Sra. Diná Freitas Borges, participante desta Conferência
e militante do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação
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de Liberdade, da humilde casa que habita há mais de 20 (vinte) anos,
em virtude da construção do Centro Administrativo do Governo do
Estado de Minas Gerais.

– Nós, reunidos na 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos,
manifestamos nosso repúdio e indignação contra o despejo da Escola
de Samba Cidade Jardim de sua quadra localizada na Vila Santa
Maria, por entender que essa ação arbitrária, impetrada pela
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte com uso de força policial e
contrariando acordo anterior firmado com a Escola, representa uma
agressão inaceitável ao patrimônio cultural da cidade e aos direitos
humanos, sendo urgente a sua revogação.

– Nós, reunidos na 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos,
manifestamos nosso repúdio e indignação diante da ordem judicial de
despejo das famílias que vivem na Ocupação Navantino Alves,
localizada na região central de Belo Horizonte, e na Ocupação Camilo
Torres, localizada na região do Barreiro, em frontal agressão ao
princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito constitucional à
moradia e à função social da propriedade, considerando que centenas
de homens, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência
estão sob ameaça de serem lançados no meio urbano sem nenhuma
previsão de absorção digna e compatível com a promoção dos direitos
humanos.

– Moção de apoio, a ser encaminhada aos Excelentíssimos
Senhores Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, Tarso
Fernando Herz Genro, Ministro de Estado da Justiça, e Paulo de
Tarso Vannuchi, Ministro de Estado da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos, à atitude dos Ministros Tarso Genro e Paulo de
Tarso Vannuchi, que defenderam a abertura dos arquivos da ditadura
militar, com o objetivo de punir torturadores que praticaram crimes
contra a humanidade e os direitos humanos no período do regime
militar, entre 1964 e 1985, pois a Lei da Anistia não encerrou tudo.

– Moção de repúdio à não-adesão do Governo do Estado e do
Secretário de Defesa Social ao Plano de Ações Integradas para o
Combate à Tortura:

O Estado de Minas Gerais negou-se a assinar a adesão ao plano de
ações integradas para combate à tortura, com a Secretaria Especial
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de Direitos Humanos. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, a ALMG, a Ordem dos Advogados do Brasil, a
Defensoria Pública e o Movimento Nacional dos Direitos Humanos já
haviam confirmado a adesão ao Plano. O governo do Estado, que iria
subscrever o termo de adesão, ontem, às 15 horas, no Palácio da
Liberdade, recuou sob a influência do Secretário de Defesa Social,
Maurício Campos.

– Moção pelo pagamento de indenizações:
Que o Estado proceda ao pagamento imediato das indenizações às

vítimas de tortura praticada por agentes do Estado, cujos processos
foram aprovados pelo Conedh há mais de um ano, uma vez que lei
estadual definiu o prazo de 30 dias para que se efetue o referido
pagamento.

Que seja aberto pelo Estado novo prazo para encaminhamento de
requerimento de indenização por muitos cidadãos vítimas de tortura
que, por não terem tido acesso a informação sobre o período fixado
pelo Estado, perderam o prazo para requerer a indenização a que têm
direito.

– Moção de repúdio à aprovação de emenda ao Projeto de Lei nº
6.222/05, a ser encaminhada aos Deputados Federais:

Nós, presentes à 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos de
Minas Gerais, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro de 2008,
em Belo Horizonte, vimos manifestar aos Srs. e Sras. Deputados e
Deputadas Federais nossa insatisfação com a aprovação da emenda
ao Projeto de Lei nº 6.222/05, que retira a possibilidade de casais
homossexuais adotarem crianças oficialmente. Tal postura só
demonstra o caráter conservador e homofóbico da maioria dos
Deputados, que não conseguem legislar para o interesse público.

É comprovado cientificamente que não há impedimento para casais
homossexuais adotarem uma criança. Há estudos sociais, jurídicos e
psicológicos que apontam como positiva a adoção de crianças por
casais do mesmo sexo. Recentemente, o Conselho Federal de
Psicologia lançou uma publicação com o título “Adoção: um direito de
todos e de todas”, que debate vários aspectos da adoção por
homossexuais.

A Câmara dos Deputados cometeu mais uma injustiça para com os
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milhares de homossexuais brasileiros. Não reconhecer o direito à
adoção é colocar os LGBTs na condição de subcidadania e violar os
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade garantidos
na Constituição Federal de 1988.

– Moção de repúdio:
Nós, delegados da 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos de

Minas Gerais, repudiamos a tortura praticada contra o cidadão Paulo
Cézar da Silva, da cidade de Pains, Minas Gerais, e exigimos que a
Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério
Público de Minas Gerais investiguem a fundo o ocorrido, tomando as
providências para a punição dos envolvidos, e prestem contas à
sociedade.

– Considerando que o aborto é uma questão de saúde pública, e
não de direito penal, os delegados da 3ª Conferência Estadual de
Direitos Humanos de Minas Gerais repudiam as ações judiciais
movidas em diversos Estados brasileiros contra as mulheres vítimas
de aborto, criminalizando-as e aprofundando sua condição de
vulnerabilidade.

– Moção contra os militares golpistas:
No dia 7 de agosto do presente ano, uma platéia de 600 pessoas se

reuniu no Salão Nobre do Clube Militar do Rio de Janeiro.
O palestrante principal do indigesto evento foi o general Gilberto

Barbosa Figueiredo, presidente do Clube Militar. O centro dos debates
no evento? Protestar e mobilizar contra a possibilidade de que a Lei
de Anistia sofra contestação e contra a abertura dos processos
dirigidos contra os repressores da ditadura.

Dentre outras coisas, os reacionários senhores lançaram acusações
contra o governo, afirmando que este tem relações com o ETA, o IRA
e as Farcs. Ameaçaram o ministro Tarso Genro de “apeá-lo do cavalo”
e gritaram “Fora com os golpistas...”, como se o governo Lula isso
fosse.

Nós, reunidos da 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos de
Minas Gerais, defendemos o mandato do presidente Lula contra
qualquer insinuação de ameaças golpistas.

Declaramos que combateremos nas ruas as conquistas
democráticas e que, se necessário for, mobilizaremos o país contra a
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direita fascista.
– Moção de repúdio:
Nós, participantes da 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos

de Minas Gerais, realizada em Belo Horizonte em 11 e 12 de
setembro, manifestamos nosso repúdio à falta de divulgação, nos
meios de comunicação, das olímpíadas das pessoas com deficiência
– para-olimpíadas.

A prática do esporte vem empoderando as pessoas desse segmento
e possibilitando sua participação e inclusão social. Diante disso,
pedimos apoio e tratamento equânime na divulgação das para-
olimpíadas, tal como ocorre com as olimpíadas das pessoas sem
deficiência.

Trata-se de um incentivo de esporte e cidadania. Por políticas
públicas de esporte e lazer para as pessoas com deficiência em nosso
país.

– Moção de repúdio à atitude do Exército Brasileiro:
Nós, presentes à 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos de

Minas Gerais, que acontece em Belo Horizonte, nos dias em 11 e 12
de setembro, vimos manifestar nosso repúdio ao Exército Brasileiro
pelo ocorrido com o sargento Laci Marinho de Araújo, que foi preso
em São Paulo, com esquema de segurança desnecessário, depois de
assumir publicamente a sua relação com o sargento Fernando
Alcântara de Figueiredo.

O sargento Laci ficou preso por dois meses. Enquanto esteve preso,
sofreu violências físicas e verbais e lhe foi negado atendimento
médico. Foi solto a partir de um habeas corpus do Supremo Tribunal
Federal, mas sua punição foi enquadrada na punição mais grave do
Exército.

A prisão do sargento Laci só demonstra a homofobia
institucionalizada das Forças Armadas Brasileiras e a prática de
violação dos direitos humanos dos homossexuais . Não é possível que
militares homossexuais sofram preconceito, perseguição e tenham
seus direitos violados na instituição.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
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convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 47ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2008

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre
a dinâmica dos trabalhos - Eleição dos delegados - Homenagem
póstuma - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ademir Lucas - Antônio Genaro - João Leite.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, declaro

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

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

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.
Márcia Martini, Superintendente de Integração de Política de Direitos
Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -
Sedese.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, e

manifesta as boas-vindas às alunas e aos alunos da 7ª série do
Colégio Loyola que estão acompanhando a reunião plenária final
desta 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião à realização da 3ª

Conferência Estadual de Direitos Humanos, com o objetivo de realizar
a plenária final com a eleição e apresentação das delegadas e
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delegados à Conferência Nacional de Direitos Humanos.
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência lembra que a delegação de Minas
Gerais à 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos terá 65
delegados ou delegadas com a seguinte composição: 21 membros da
área pública, indicados por órgãos públicos do Estado, sendo 6 do
Poder Executivo, 2 do Poder Legislativo, 2 do Poder Judiciário, 2 do
Poder Executivo Municipal, 2 do Poder Legislativo Municipal e 3 do
Conedh (inciso I do art. 39, seção II, Capítulo VIII, do Regimento); 44
delegados ou delegadas representantes da sociedade civil eleitos na
3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos (inciso II do art. 39 do
nosso Regimento). As delegadas ou delegados do poder público
estadual serão escolhidos pelos responsáveis dos respectivos
poderes entre os participantes da 3ª Conferência (§ 1º, art. 39, seção
2, Capítulo VIII do Regimento). As delegadas ou delegados do poder
público municipal, Executivo e Legislativo, serão escolhidos por
eleição direta entre os participantes de cada um dos Poderes
presentes na 3ª Conferência que se inscreverem para concorrer às
vagas na delegação de Minas à conferência nacional (inciso I do art.
39, seção II, Capítulo VIII do Regimento).

No momento da eleição das delegadas ou dos delegados da
sociedade civil, os representantes da área pública não poderão
participar da votação. O processo de votação da sociedade civil será
por segmento. Os três candidatos mais votados serão as delegadas
ou os delegados eleitos. Os demais serão suplentes, seguindo a
ordem de votação.

As atas desta Conferência serão publicadas no jornal “Minas
Gerais”, “Diário do Legislativo”, na edição do dia 27/9/2008. Aos
interessados em gravar em vídeo as reuniões do seminário
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações,
razão porque haverá reprise do evento pela TV Assembléia nos
seguintes dias: 27 de setembro, sábado, às 8h30min, primeira parte,
reprise do dia 11 de setembro, manhã; 28 de setembro, domingo, às
8h30min, segunda parte, reprise do dia 12 de setembro, manhã; e 29
de setembro, 9h10min, terceira parte, reprise do dia 12 de setembro,
parte da tarde.
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Eleição dos Delegados
O Sr. Presidente - Passaremos, agora, à eleição dos delegados.
- Procede-se à eleição dos delegados, que são os seguintes:
I – Formação para a cidadania e direito à educação e à cultura
1º - Rogério Soares de Sena - Fórum Mineiro de Saúde Mental; 2º -

Antônia Dalva de Santana - Grupo de Amigos e Familiares de
Pessoas em Privação de Liberdade; 3º - Sandra Maria da Silva -
Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais; 4º - Gildário Alves
dos Santos - Pastoral de Direitos Humanos de Contagem - Suplente.

II – Gênero-mulher
1º - Elza Caetana do Nascimento dos Santos - Lar dos Idosos Padre

Melquíades; 2º - Makota Heloisa - Associação Cultural e Religiosa de
Matriz Africana - Manzo Ngunzo Kaiango; 3º - Luciane Cláudia Moreira
- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ribeirão das Neves;
4º - Margarida Trindade Carvalho - Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Ouro Branco - Suplente.

III – Grupos etno-raciais
1º - Edson Silva Cacique Carcará-Uru - Associação Indígena de

Araxá; 2º - Makota Kisandembu Kiamaza - Movimento Nacional Nação
Bantu; 3º - Tatá Kambono Kadiambelê - Associação Cultural e
Religiosa de Matriz Africana - Manzo Ngunzo Kaiango; 4º - Ademilson
Calisto de Moura - Associação Beneficente e Promocional dos
Moradores de Cantagalo - Suplente.

IV – Pessoas com deficiência ou com necessidades especiais
1º - Maurício Alves Peçanha - Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência; 2º - Jerônimo Valderino dos
Santos - Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de
Uberlândia; 3º - Margarida Maria Duarte Soares - Associação dos
Deficientes de Timóteo; 4º - Ângela Olívia Pereira de Loreto -
Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas
Gerais - Suplente.

V – Diversidade sexual
1º - Kota Mafugeme - Movimento Nacional Nação Bantu; 2º - Dalcira

Ferrão - Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; 3º -
Fausto Rangel Gontijo - Movimento Gay de Divinópolis; 4º - Priscila
Garcia Silva - Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual – Cellos -
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Suplente.
VI – Pessoa idosa
1º - Evaristo Garcia de Mattos - Conselho Municipal de Saúde de

Belo Horizonte; 2º - Maderlene Cezar Rodrigues de Jesus -
Associação dos Moradores de Aluguel Bairro Santa Cruz; 3º - Maria
Aparecida Fadel - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de
Santos Dumont; 4º - Maria Vicentina da Silva - Conselho do Idoso de
Contagem - Suplente.

VII – Criança e adolescente
1º - Ana Lúcia Pereira dos Santos - Conselho Regional

Especializado de Assistência Social; 2º - Rogério de Souza - Centro
de Assistência Social de Janaúba; 3º - Regina Helena Cunha Mendes
- Assprom; 4º - Lucimary Medina Coimbra - Associação Desportiva
Internacional de Carlos Chagas - Suplente.

VIII – Questão prisional
1º - Maria Tereza dos Santos - Grupo de Amigos e Familiares de

Pessoas em Privação de Liberdade; 2º - Valtecir Roberto de Carvalho
- Fórum Mineiro de Saúde Mental; 3º - Isabel Cristina Almeida Braga -
Comissão de Assuntos Penitenciários; 4º - Mônica Felícia Peixoto -
Convenção Batista Mineira - Suplente.

IX – Violência e atuação policial
1º - Walter Agostinho da Silva - Movimento Nacional de População

de Rua; 2º - Fernanda Vieira Oliveira - Grupo de Pesquisa Ação,
Violência, Criminalidade e Direitos Humanos; 3º - Dos Anjos Pereira
Brandão - Associação dos Profissionais do Sexo de BH; 4º - Manoel
Paixão dos Santos - Pastoral Carcerária da Zona da Mata - Suplente.

X – Direito a memória e a verdade, anistiados e combate à tortura
1º - Heloisa Bizoca Greco - Instituto Helena Greco de Direitos

Humanos e Cidadania; 2º - José Barbosa Andrade - Comissão de
Direitos Humanos da OAB-MG; 3º - Nizam Alves Ferreira - OAB-MG;
4º - Paulo José de Oliveira – Sindicato dos Trabalhadores em Serviços
de Saúde de Formiga - Suplente.

XI – Direito à saúde física e mental
1º - Frei Helton Barbosa Damiani - Associação Mineira de

Hipertensão Pulmonar; 2º - Maria do Rosário Lopes - Associação dos
Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais; 3º -



927

Dinacarla Gonzaga Piermatei - Conselho Regional de Psicologia de
Minas Gerais; 4º - Adolpho Von Randow Neto - Transplante Pela Vida
em Minas Gerais - Suplente.

XII – Questão habitacional, fundiária e agrária
1º - Joviano Gabriel Maia Mayer - Brigadas Populares; 2º - Adimilson

Alcântara Gonçalves - Centro de Referência da Cultura Afro-indígena
de Araçuaí; 3º - Francisco Carvalho Félix - União de Moradia Popular;
4º - Maria das Graças de Souza Ferreira - Associação dos Moradores
de Aluguel do Bairro Santa Cruz - Suplente.

XIII – Meio ambiente e demais direitos difusos
1º - Raimundo Machado Táta Kisaba - Bakise Bantu Kasange; 2º -

Makota Djanganga - Bakise Bantu Kasange; 3º - Lúcio Mendonça da
Fonseca - Fórum Mineiro de Direitos Humanos; 4º - Gislene
Gonçalves dos Reis - Associação dos Usuários do Transporte Coletivo
de Belo Horizonte e RMBH - Suplente.

XIV – Trabalho e geração de renda
1º - Carlúcia Maria Silva - IDH-Promoção, Pesquisa e Intervenção

em DH e Cidadania; 2º - Rodrigo Cassimiro de Freitas - Diretório
Acadêmico Administração Juscelino Kubistchek; 3º - Andréia
Gonçalves dos Reis - Associação Comunitária e Habitacional dos
Bairros Rio Branco e Piratininga.

(Não houve suplente)
XV – Outros segmentos
1º - Frederico Mendes de Carvalho - Conselho Tutelar Norte

Contagem; 2º - Flávia Ferreira Ribeiro - Brigadas Populares; 3º -
Manuel Fernando - Centro de Defesa dos Direitos Humanos dos
Refugiados - Suplente.

O Sr. Virgílio de Mattos - É mais do que justa essa alegria de todos,
que aqui construíram com sucesso esta 3ª Conferência de Direitos
Humanos. Gostaria de parabenizar os atores que construíram essa
mobilização social dos movimentos sociais, que se prepararam
durante meses, que fizeram infinitas reuniões, que perderam dias de
serviço, como disse a D. Teresa. Conseguimos construir, com
sucesso, uma representatividade excelente, como há muito tempo não
se via.

Quero lhes dizer que neste momento falta um companheiro que
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participou dessa luta desde o início, que participou da resistência
contra a ditadura militar, para um Brasil melhor. Estou-me referindo ao
companheiro Délio Rocha, que no curso da construção desta
conferência nos deixou. Lembrando novamente Guimarães Rosa, “ele
saiu desta para virar uma estrela”. Quero dedicar este momento de
comemoração a ele. Os companheiros vão fazer uma oração em sua
intenção. Parabéns a todos.

Homenagem Póstuma
O Sr. Marcos Arabomi - Na tradição dos nossos ancestrais,

acreditamos que, quando alguém parte deste mundo, torna-se um
encantado, encanta-se na natureza. Os homens de bem tornam-se
estrelas na Constelação de Inganazâmbi. O nosso companheiro, Délio
Rocha, é mais uma estrela. Pelo dia de hoje, o Dia de Lemba, o
Senhor da Paz, também conhecido como Oxalá, é que tiro esse canto.

O Sr. Presidente - A Presidência atende à solicitação do Sr. Marcos
Arabomi.

- Procede-se à homenagem póstuma.
O Sr. Edson Silva Cacique Carcará-Uru - Havia solicitado a palavra

mais cedo à Mesa, mas, devido à quantidade de trabalho, não foi
possível. Solicito à plenária, que é soberana, autorização para falar
por 1 minuto.

Represento um povo que foi massacrado, pisoteado e escravizado,
que passou por todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Se na
época houvesse máquina fotográfica e filmadora, veríamos que foi
muito pior que os massacres na Alemanha, que todos consideram
absurdos.

Sou descendente do povo catú-awa-arachás, por incrível que
pareça, considerado extinto em Minas Gerais. Somos descendentes
diretos da raiz tupi e sobraram pouquíssimas pessoas. Através de
meus ancestrais, nossas tradições e cultura foram guardadas em
segredo, escondidas, porque não se podia manifestar, não se podia
falar a língua, não se podia fazer os cultos, não se podia usar os
medicamentos da mãe terra.

Este momento é de crescimento, em que todos vocês estão dando
sua energia para que possamos construir um país melhor. A nossa
querida Pindoretama, hoje chamada Brasil, foi pisada e massacrada
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sem dó nem piedade, assim como os povos nativos que aqui viviam,
meus ancestrais.

Agradeço, de coração, a todos os senhores a votação expressiva
que tive em nome do meu povo. Agradeço aquela que me permitiu
estar aqui, nossa irmã e coordenadora Cristina Abreu, pois eu não
tinha dinheiro para a passagem e vim de carona com o pessoal dos
sindicatos dos trabalhadores e familiares, para participar de um evento
no Incra. Por isso, peço desculpas por haver me ausentado deste
evento ontem, pois estava lá, batalhando para conseguir um
pedacinho de terra para as poucas pessoas que sobraram dos
massacres na minha região de Araxá. Todos caçavam e viviam
alegres e satisfeitos com suas famílias nas terras que foram do meu
povo, e hoje temos de lutar para conseguir um pedaço de terra para
ter nosso sustento e gerar renda, cuidando da mãe terra, que nos dá
tudo.

Essa energia que permeia tudo está presente aqui, com todos os
senhores, e juntos poderemos fazer uma nação que servirá de
exemplo para o mundo, onde as leis partem de baixo para cima, onde
as propostas surgem do povo, das pessoas das mais diferentes
etnias.

Somos um País poliétnico, composto por vários povos. Podemos
sentir o que emana aqui, com todo tipo de povo: todos somos irmãos
perante Ianderu e Tupã. Temos de nos dar as mãos para construir
uma nação melhor para nossos filhos e netos; temos de proteger e
ajudar a mãe natureza, para que nossos descendentes encontrem um
mundo melhor e mais humano, em que possa haver a fraternidade
universal, a fraternidade entre todos os povos, não importando sua
maneira de ser, os costumes ou as tradições religiosas, porque somos
todos irmãos.

Em nome dos meus ancestrais, dos mais velhos, daqueles que
sabem - eu não sei uma vírgula do que sabem -; em nome do meu
povo; em nome do Cacique Henrique Gamarra, do povo terena, na
região de Ituiutaba, que me deu a honra de representá-lo hoje; em
nome da Cacique Kaum Cotia Guarani (...), que também me deu a
honra de representá-la; e em nome do povo catu-awa-arachás, ao
qual pertenço, agradeço a todos, especialmente à Comunidade Afro-
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Brasileira e a todos as comunidades presentes que nos recebem com
carinho no coração e de braços abertos.

Para que tenham noção, preciso voltar para Araxá e não tenho
dinheiro para a passagem, que está a R$75,00. Vim de carona e
agora preciso que alguns de vocês me ajudem para que eu possa
voltar.

Sem prolongar muito, gostaria de falar sobre uma das proposições
que fiz, mas que não tive oportunidade de expor, porque já estávamos
na hora do almoço, e que passei para a mesa do Sr. Raimundo
Machado: propus que, na Proposta 158, entre as coisas que merecem
preservação, como as fazendas de senhores de escravos, igrejas
abandonadas, trechos perdidos na história, enfim, tudo o que é
memória viva, sejam incluídas antigas aldeias e cemitérios indígenas.
Se nós, indígenas, mexermos em uma cova de um desses cemitérios,
podemos ser presos, mas os fazendeiros destroem os cemitérios do
meu povo, porque eles podem ir lá e passar o trator em cima,
desrespeitando os nossos ancestrais; quebram, destroem e plantam
em cima. Então, queremos a preservação dos cemitérios e das
antigas aldeias como patrimônio do Estado de Minas Gerais, e
pedimos que vocês nos ajudem nisso; também queremos ter lugares
para viver com o nosso povo e defender as nossas tradições. Que
Tupã e Ianderu nos abençoem.

A Sra. Márcia Martini - Serei bem rápida em minha conclusão, até
porque estamos todos exaustos. Mas não posso deixar de dizer que é
um prazer renovado encontrá-los todos juntos - sei que nos
encontramos no dia-a-dia, mas, ao nos reunirmos, e principalmente
em uma conferência, aí é realmente a festa da democracia.

Também me emociono muito e quero agradecer cada minuto do
trabalho de todos vocês. Agradeço àqueles que nos acompanharam
na comissão organizadora, nas CPIs, nos encontros regionais e aqui,
nestes dois dias. Agradeço especialmente a alguns ninjas, que
fizeram tudo isso, acompanhando absolutamente tudo; às equipes da
Sedese e da Assembléia, e ao pessoal dos bastidores, que
possibilitou a realização deste evento.

Por fim, quero deixar uma informação que talvez seja do interesse
de alguém, ainda que não tenham sido escolhidos como delegados.



931

De qualquer maneira, haverá o aluguel de dois ônibus para Brasília,
porque são 65 pessoas da delegação mineira.

Então, eventualmente, aqueles que quiserem ir como observadores
podem ir até o limite desses dois ônibus, desde que tenham condição
de ficar em Brasília, porque é o governo federal que dará a estada lá.
Se conseguirem inscrever-se como observadores e tiverem onde ficar
em Brasília, pelo menos o transporte de ida e volta pode ser garantido
pela Sedese. Muito obrigada a todos, vemo-nos em Brasília. Um
abraço.

O Sr. Maurício Alves Peçanha - Companheiros, companheiras,
Presidente Deputado João Leite, Márcia, tenho a dizer que este está
sendo um ano marcante para nós, pessoas, cidadãos com deficiência.
Um ano em que conseguimos ratificar a Convenção Internacional dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, a convenção da ONU, e
aprovar a questão da célula-tronco em Brasília. E está sendo um ano
em que nós, pessoas com deficiência, principalmente o movimento de
Minas Gerais, estamos avançando. E avançando muito, com uma
Constituição que se chama direito de cidadania.

Posso falar com muita franqueza que o governo de Minas está
avançando, porque hoje existe um diálogo de respeito e de
compreensão. Não adianta a todo momento falarmos que somos
pessoas com deficiência. Pelo contrário, somos pessoas com muita
eficiência. Por isso estamos construindo uma nação digna, uma nação
de verdade, sem omissão. Uma nação em que todos terão direito,
onde sempre citamos a nossa frase: chega de sermos colocados,
queremos ser incluídos. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos agradecimentos

pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra
a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
extraordinária de terça-feira, dia 16, 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 é a publicada na
edição do dia 16/9/2008.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.621/2008
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

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
Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com o
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art.102, VIII, combinado com o
art.188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Avaliação Ambiental Estratégica - AAE - é um conceito que vem

evoluindo a partir da década de 90, do século passado, e, cada vez
mais, vem sendo incorporado ao processo de planejamento
governamental em vários países. Esse tipo de avaliação é uma
metodologia de estudos que tem como principal objetivo identificar as
conseqüências ambientais de políticas, planos ou programas
governamentais e assegurar que sejam devidamente consideradas no
processo de tomada de decisão, juntamente com outros aspectos de
ordem econômica e social.

O foco da proposição em análise é instituir a Avaliação Ambiental
Estratégica como instrumento de apoio aos processos de formulação
e gestão de políticas públicas conduzidos pelo Executivo mineiro.
Para tanto, estabelece que o órgão estadual competente terá as
atribuições de coordenar a elaboração da AAE e de promover a
gestão ambiental integrada dos planos, programas e projetos
desenvolvidos pelos demais órgãos do Estado. A proposição também
define os seguintes objetivos a serem alcançados pela Avaliação
Ambiental Estratégica: identificar, em relação aos projetos
governamentais, as áreas passíveis de serem mais intensamente
afetadas, os prováveis efeitos no meio ambiente, as alternativas para
reduzir os impactos ambientais negativos e as ações que poderão ser
desenvolvidas conjuntamente pelos órgãos do Estado; garantir que os
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aspectos ambientais sejam considerados na elaboração de políticas
setoriais; avaliar continuamente os resultados alcançados em cada
âmbito de atuação.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ - entendeu que a
Avaliação Ambiental Estratégica já se encontra incorporada no
ordenamento jurídico mineiro por meio do Decreto nº 43.372, de 2003,
que cria Núcleos de Gestão Ambiental nas secretarias de Estado com
assento no Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam. Uma
das atribuições desses núcleos, explicitadas no decreto, é justamente
elaborar a Avaliação Ambiental Estratégica de planos, programas e
projetos governamentais. Ou seja, a proposição em tela pretende
estabelecer em lei uma medida já regulada por ato normativo do
Executivo. Não vislumbrando óbices a tal objetivo, a CCJ apresentou
o Substitutivo nº 1 com o intuito de incluir a Avaliação Ambiental
Estratégica na Lei nº 7.772, de 1980, que dispõe sobre a política
estadual de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

O País já conta com algumas experiências de Avaliação Ambiental
Estratégica em programas de empresas e órgãos federais que atuam
nos setores petrolífero, de geração de energia, de turismo e de
transportes. Em Minas Gerais, a partir da edição do mencionado
Decreto nº 43.372, de 2003, esse trabalho vem sendo estruturado sob
a coordenação das Secretarias de Estado de Meio Ambiente - Semad
- e de Planejamento e Gestão - Seplag. Cada Secretaria de Estado
com assento no Copam, a partir de um Termo de Referência, irá
contratar a elaboração de uma Avaliação Ambiental Estratégica dos
setores relacionados às suas respectivas áreas de atuação. A Semad
indicou, para avaliações-piloto, os setores de mineração, geração de
energia, agronegócio e saneamento.

Como se vê, o Estado já dispõe de mecanismo legal para que o
processo de Avaliação Ambiental Estratégica torne-se um instrumento
rotineiramente utilizado no planejamento e implementação de políticas
públicas. Conforme observado anteriormente pela Comissão de
Constituição e Justiça, também entendemos que o objetivo da
proposição em tela é tão-somente transformar em lei ordinária uma
medida prevista em decreto.

No encaminhamento dessa matéria, a CCJ propôs, no Substitutivo
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nº 1, que apresentou, uma alteração na citada Lei nº 7.772, de 1980.
Considerada de importância histórica por estabelecer uma política
mais ampla de preservação ambiental, essa lei, que antecede a
própria lei federal sobre o assunto, deveria conter a Avaliação
Ambiental Estratégica como um de seus instrumentos. Entretanto, é
importante esclarecer que, ao longo desses 28 anos de vigência, teve
várias alterações sem a correspondente atualização do texto de
alguns de seus dispositivos. Como a uniformização necessária requer
um estudo mais detalhado, não iremos, neste momento, aprofundar o
debate sobre a atualização dessa legislação, deixando-o para outra
ocasião mais oportuna.

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

2.621/2008, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Fábio Avelar - Almir Paraca

- Inácio Franco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 25/9/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado João Leite notificando sua ausência do País no

período de 9 a 27/10/2008. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Zezé Perrella notificando o falecimento da Sra. Maria

José de Carvalho Araújo, ocorrido em 22/9/2008, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Zezé Perrella notificando o falecimento do Sr. Edson
Potsh Magalhães, ocorrido em 19/9/2008, em Viçosa. (- Ciente. Oficie-
se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Sérgio Antônio de Resende por sua

posse como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
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(Requerimento nº 2.875/2008, do Deputado Wander Borges);
de aplauso ao Ipsemg pelos 96 anos de sua fundação

(Requerimento nº 2.887/2008, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2008

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da
Liderança do BSD) e os Deputados André Quintão e Eros Biondini,
membros da supracitada Comissão. Está presente também a
Deputada Gláucia Brandão. 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 tratar de assunto de
interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
do Srs. Shelley de Souza Carneiro (2), Secretário de Meio Ambiente
em exercício (26 e 28/8/2008); Juliano Fiscicaro, Secretário Adjunto
de Desenvolvimento Social; e João Luiz Guadagnin, Diretor do
Departamento de Financiamento e Proteção da Produção Rural da
Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (28/8/2008); Marcos Bicalho, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Transportes (4/9/2008); e Flávio Augusto Barros, Secretário Geral
da PUC - Minas, encaminhando o documento final da 5ª edição do
Projeto Parlamento Jovem, referente ao exercício de 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 André
Quintão (2) em que solicita reunião de audiência pública conjunta da
Comissão com as Comissões de Direitos Humanos e Segurança
Pública, com a finalidade de debater, divulgar, buscar e cobrar
soluções para as reais condições de atendimento do Centro de
Internação Provisória Dom Bosco - Ceip -; seja encaminhado, para o
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Secretário de Defesa Social e para a Secretária de Gestão e
Planejamento, o documento elaborado pelo Sindicato dos Agentes de
Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais - Sindasp - MG -,
recebido pela Comissão, o qual trata da situação de servidores que se
encontram em desvio do cargo original. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar - João Leite.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2008
Às 9h45min, comparecem no Auditório da Casa de Cultura Clara

Nunes, em Caetanópolis, os Deputados Sargento Rodrigues e Délio
Malheiros, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Célio Moreira. 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 o aumento da
criminalidade em Caetanópolis e Paraopeba. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Romário Vicente
Alves Ferreira, Prefeito Municipal de Caetanópolis; Tânia
Mascarenhas Bachur, Presidente da Câmara Municipal de
Caetanópolis; Vereador Arísio Alves Ferreira, representando o Sr.
Lucídio Iustáquio Pio, Presidente da Câmara Municipal de Paraopeba;
Mauro Roberto Xavier Pinto, Chefe do 14º Departamento da Polícia
Civil, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da
Polícia Civil do Estado; Major Aloysio Vaz de Oliveira Júnior,
Subcomandante do 25º Batalhão, representando o Cel. PM Hélio dos
Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Flávio César de Almeida
Santos, da Promotoria de Justiça da Comarca de Paraopeba; Pedro
Antônio Mendes Loureiro, Delegado Regional de Polícia Civil de Sete
Lagoas, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do
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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, 24 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 112
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 complementar em
epígrafe, que altera a Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001, que
contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.

Por meio da Mensagem nº 270/2008, publicada no “Diário do
Legislativo” de 29/8/2008, o Chefe do Poder Executivo encaminhou,
para apreciação desta Casa, as razões do veto incidente sobre a
proposição, o qual deve receber parecer desta Comissão Especial,
nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, “b”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Nos termos da Mensagem nº 270/2008, o Governador do Estado

opôs veto parcial à Proposição de Lei Complementar nº 112, o qual
incidiu sobre: os §§ 2º, 3º e 4º do art. 1º; o art. 4º; o art. 13; o art. 27; o
art. 31; o art. 50; o art. 51; o inciso XVII do art. 53; o art. 58; o art. 59;
o art. 63; o art. 65; e os arts. 67 e 68. Para facilitar a compreensão e a
análise da matéria, julgamos oportuno proceder ao exame detalhado
de cada argumento exposto pelo Chefe do Poder Executivo para
fundamentar sua discordância sobre as normas vetadas, as quais
serão mencionadas expressamente.
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I – §§ 2º, 3º e 4º do art. 1º
“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.”.

O Executivo vetou os §§ 2º, 3º e 4º do art. 1º.
Nesse caso, constatamos haver excessos nos referidos §§ 3º e 4º:

invasão de espaço reservado a outros organismos do Estado e ofensa
ao princípio da independência dos Poderes (vícios jurídicos).

Com referência ao § 2º, também vetado, é preciso que se
compreenda a regra em seus devidos termos. Uma vez que a
Assembléia Legislativa, por definição constitucional, exerce a função
de fiscalizar as contas do Estado, com apoio do Tribunal de Contas, é
natural que o seu Regimento Interno defina normas que disponham
sobre a forma em que se dará tal fiscalização. Isso não significa que
esteja havendo usurpação de prerrogativas. O Legislativo pode dizer
como será a sua atuação, no exercício de uma competência que a
Constituição mineira lhe outorga, sem prejuízo da atuação que
incumbe à Corte de Contas.

Assim, opinamos pela manutenção do veto incidente sobre os §§ 3º
e 4º e pela rejeição do veto incidente sobre o § 2º da proposição sob
comento.

II – Art. 4º
“Art. 4° – O inciso I do § 5° do art. 6° da Lei Com plementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 6° – (...)
§ 5° – (...)
I – dois Serviços de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira
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e segunda entrância e, nas de entrância especial, mais um
Tabelionato de Notas por vara acima de dez, até o máximo de dez
Tabelionatos de Notas na comarca;’.”.

Alega o Poder Executivo, entre outras coisas, que o art. 4º “sofreu
substancial alteração durante a sua tramitação, que desconsidera a
competência privativa do Tribunal de Justiça”.

O argumento exposto confunde poder de iniciativa com poder de
emenda. Tal confusão, também já cometida em decisões da própria
Corte Superior do País (ver ADIs 1050 e 1051), esvazia a função
legiferante e atenta contra princípios basilares da Constituição da
República (arts. 1º e 2º, especialmente).

O processo legislativo constitucional se erige como garantia
fundamental do cidadão em contexto de Estados Democráticos. A
Casa Legislativa, dada a sua composição plural, constitui foro
indispensável à discussão dos assuntos afetos aos interesses de uma
sociedade bastante heterogênea. Se o Poder Executivo é
monocrático, se o Poder Judiciário é integrado por agentes não
políticos, o Legislativo é, por sua vez, composto por representantes
das mais variadas tendências ideológicas, aí incluídas as minorias de
toda a ordem.

A Constituição da República, como regra, proíbe a iniciativa
parlamentar em matérias pertinentes à organização e ao
funcionamento dos demais Poderes do Estado e o faz como forma de
assegurar densidade ao princípio da independência dos Poderes.
Porém, não veda, “a priori”, a apresentação de emendas
parlamentares. O debate que se trava no Legislativo não se limita a
dizer “sim” ou “não” às propostas normativas: vai muito além, devendo
permitir que sugestões de aperfeiçoamento sejam discutidas e
aprovadas, a fim de que demandas e carências sociais diversas, às
vezes antitéticas, sejam confrontadas e compatibilizadas.

O poder de emendar é a regra nos parlamentos, excetuada apenas
em restritas hipóteses, como a do art. 63 da Lei Maior. Interpreta-se
amplamente o poder de emenda, para que seja fortalecida a
representação popular no decorrer do processo legislativo. A emenda
só não cabe em caso de expressa vedação constitucional.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do pedido
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de medida cautelar formulado na ADI 865/MA, que teve como relator o
Ministro Celso de Mello, proferiu decisão consubstanciada em acórdão
com a seguinte ementa:

“(...)
A cláusula constitucional que confere exclusividade ao Tribunal de

Justiça para instaurar o processo legislativo em tema de organização
e divisão judiciárias do Estado não impede os parlamentares de
oferecerem emendas ao correspondente projeto de lei.

O poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar
o processo de formação das leis, é prerrogativa deferida aos
parlamentares, que se sujeitam, quanto ao seu exercício, apenas às
restrições impostas, em ‘numerus clausus’, pela Constituição Federal.

O projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas
parlamentares de que resulte, até mesmo, aumento da despesa
prevista.

O conteúdo restritivo da norma inscrita no art. 63, II, da Constituição
Federal – que concerne, exclusivamente, aos serviços administrativos
estruturados na Secretaria dos Tribunais – não se aplica aos projetos
referentes à organização judiciária, eis que as limitações
expressamente previstas, nesse tema, pela Carta Política de 1969
(art. 144, § 5º, ‘in fine’), deixaram de ser reproduzidas pelo vigente
ordenamento constitucional”. (Grifo nosso.)

Como se vê, o poder de emenda, em relação à lei de organização e
divisão judiciárias, é limitado apenas no que tange aos serviços
administrativos estruturados na Secretaria dos Tribunais, expressão
que não abrange, de modo algum, os Serviços de Tabelionato de
Notas referidos no dispositivo vetado.

Ademais, tabelionato constitui serviço público delegável, função que,
para ser exercida, não depende da formal criação do correspondente
cargo público e, além disso, não gera despesa pública. Não incidem,
na espécie, as limitações impostas pelo art. 169 da Constituição da
República.

Ao fim do que se disse, cabe reproduzir, à guisa de arremate, as
palavras do saudoso Ministro Victor Nunes Leal (RTJ 36/382, 385):

“(...) A Assembléia não pode ficar reduzida ao papel de dizer sim e
não, como se fosse – frase conhecida – composta de mudos, que
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apenas pudessem baixar a cabeça, vertical ou horizontalmente”.
Quando a Constituição da República fala em harmonia dos Poderes,

ela não apenas quer evitar que os organismos superiores do Estado
se isolem uns dos outros ou, até mesmo, entrem em rota de colisão,
mas também quer estimular, entre eles, todas as formas de
cooperação possíveis. O Legislativo coopera, especialmente,
oferecendo sugestões de mudança para aperfeiçoar os projetos de lei
apresentados pelo Executivo e pelo Judiciário. E, agindo assim, mais
do que cooperar com os Poderes, o Legislativo dá vazão aos anseios
populares, colocando-os na pauta do debate político.

Somos, portanto, pela rejeição do veto oposto ao art. 4º da
proposição.

III – Art. 13 (§ 2º do art. 59 da LC 59)
“Art. 13 – Ficam acrescentados ao art. 59 da Lei Complementar n°

59, de 2001, os seguintes §§ 1° e 2°:
‘Art. 59 – (...)
(...)
§ 2° – O Tribunal de Justiça instalará, nas comarca s de entrância

especial, varas especializadas no julgamento de questões
relacionadas com o meio ambiente e o consumidor.’.”.

O Executivo vetou o § 2º inserido no art. 59 da Lei Complementar nº
59, de 2001.

No que tange à criação de despesa, primeiro dos argumentos,
reportamo-nos aos argumentos apresentados no item anterior.

Quanto à violação do princípio da eficiência, é importante observar
que razões de ordem técnica (risco de ociosidade das novas varas)
são por demais subjetivas quando não acompanhadas de dados,
números, estatísticas.

A bem da verdade, não há como constatar vício jurídico na proposta,
ao menos se for tomada por base a argumentação desenvolvida pelo
Poder Executivo para fundamentar o veto.

Além do mais, é notável a constatação do crescente número de
demandas nas duas searas referidas na proposta normativa (meio
ambiente e proteção ao consumo), sobretudo em entrâncias
especiais, as quais estão situadas nos Municípios mais populosos.

A rigor, o Judiciário e o Executivo não concordam com o preceito em
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questão por considerá-lo inconveniente aos interesses do Tribunal de
Justiça, embora a justificação apresentada para a negativa de sanção
seja inconsistente. Não obstante esse fato, somos pela manutenção
do veto oposto ao art. 13 da proposição em análise, o qual introduz o
§ 2º no art. 59 da Lei Complementar nº 59.

IV – Art. 27
“Art. 27 – O inciso VI do art. 165 da Lei Complementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 165 – (...)
VI – contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da

colação de grau, como magistrado, Promotor de Justiça, Advogado,
Serventuário da Justiça ou de atividade para cujo exercício seja
exigida a utilização preponderante do Direito;’.”.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito explícito dos servidores
do Judiciário mineiro de se inscreverem em concurso para a
magistratura, sem necessidade de exonerar-se de seus cargos, não é
novidade do preceito ora vetado, pois tal comando consta no art. 337
da vigente Lei Complementar nº 59, de 2001. Esse dispositivo foi
apenas deslocado para o inciso VI do art. 165 da mencionada lei, com
as adaptações decorrentes da Emenda à Constituição Federal nº 45,
de 2000, conhecida como Reforma do Judiciário. Esta não trouxe
nenhum impedimento à manutenção desse direito dos servidores do
Poder Judiciário. Ao contrário, se antes a inscrição em concurso para
a magistratura se restringia a atividade para cujo exercício era exigido
conhecimento privativo de direito, após a edição dessa emenda o
direito foi ampliado para as atividades que exigem conhecimento
preponderante do direito. Nesse ponto, é oportuno salientar que a
Resolução nº 11, de 2006, do Conselho Nacional de Justiça, a qual
regulamenta o critério de atividade jurídica para ingresso na
magistratura nacional, deixou explícito que tal critério abrange o
“exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive o de magistério
superior, que exija a utilização preponderante do conhecimento
jurídico”.

Para reforçar a tese de que os serventuários da Justiça exercem
atividade predominantemente jurídica, basta lembrar que tais agentes
lidam diariamente com processos judiciais, seja acompanhando as
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audiências, seja certificando prazos, seja cumprindo os atos de ofício
relacionados com a tramitação dos processos. Trata-se de uma
atividade de suporte técnico-jurídico à atuação dos magistrados, o que
é importante para garantir a celeridade e o bom andamento dos
processos.

Por outro lado, o art. 27 não delimita o direito apenas aos servidores
integrantes do Judiciário, diferentemente do que consta nas razões do
veto. Isso porque a parte final do dispositivo estende essa faculdade a
todos os servidores que desempenham “atividade para cujo exercício
seja exigida a utilização predominante do Direito”.

Dessa forma, não se nos afigura inconstitucional a manutenção da
regra constante no 27 da Proposição de Lei Complementar nº 112,
razão pela qual nos manifestamos contrariamente ao veto incidente
sobre tal dispositivo.

V – Art. 31
Art. 31 – O art. 178 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 178 – A remoção do Juiz, voluntária ou por interesse público, só

poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento.”.

Quanto ao veto ao art. 31, parece que a intenção é fazer voltar a
redação anterior. A nova redação do dispositivo, conferida por
emenda parlamentar, retira do Tribunal de Justiça a possibilidade de
contar com as vagas de promoção por antigüidade para efetuar a
remoção de Juízes.

Todavia, embora se trate de questão meramente técnica, o Poder
Executivo entende haver vício de iniciativa na apresentação da
emenda que originou a regra ora vetada. Mais uma vez, opera-se
grave confusão conceitual entre a prerrogativa de encetar o processo
legislativo e o poder de emenda, assunto suficientemente esclarecido
no item II deste parecer.

O veto só pode sustentar-se em razões de ordem pública. Deve a lei
fixar critérios para as decisões a serem tomadas pelos órgãos
estatais; o critério pode até não ser o mais adequado, mas é a lei que
irá estabelecê-lo. Trata-se de exigência que decorre do conteúdo que
encerra, na esfera do direito público, o princípio constitucional da
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legalidade; na esfera estatal – não é demais repetir –, só é dado fazer
o que a lei permite ou determina.

Em síntese, o veto a esse dispositivo expressa a discordância do
Tribunal de Justiça em relação à supressão do preceito original, ao
passo que a redação proposta por esta Casa não atende às
conveniências daquela Corte. Por se tratar de veto atinente a
questões de interesse público, que tem fundamento constitucional,
apesar de não invocado pelo Governador do Estado, opinamos pela
manutenção do veto incidente sobre o art. 31 da proposição em
comento.

VI – Art. 50
Art. 50 – O art. 340 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 340 – O Tribunal de Justiça criará Câmara Especial para

processar e julgar as ações penais e de improbidade administrativa
contra os agentes políticos.”.

Nas razões do veto, o Poder Executivo alega, entre outras coisas,
que estaria havendo indevida “criação de foro especial” e que a regra
em questão “estabelece privilégios”.

Com essas expressões, deturpa-se, a toda a evidência, o significado
normativo, fazendo recair sobre o Poder Legislativo a suspeita de que
seus membros estão agindo em causa própria. Ademais, constata-se,
uma vez mais, desconhecimento técnico de conceitos há muito
sedimentados no constitucionalismo nacional.

O “foro especial” que “estabelece privilégios” (melhor seria dizer
“prerrogativas”) é aquele que se encontra nos textos constitucionais, a
permitir que agentes políticos sejam julgados por instância superior do
Poder Judiciário (STF, STJ, TJ etc.). Trazem benefícios outorgados
não para favorecer a pessoa do agente, mas para garantir o bom
desempenho de sua função; tanto é assim, que são eles
irrenunciáveis. A nosso ver, a norma vetada traz preceito bem diverso,
e a disposição anterior, ora modificada, facultava ao Tribunal de
Justiça a instituição da Câmara Especial por meio de lei específica.

Com a nova redação, a Assembléia Legislativa assegura à Corte
competência para instituir o citado órgão por meio de ato próprio e
introduz a expressão “improbidade administrativa”. O objetivo da
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norma foi, tão-somente, garantir celeridade e especialização no
julgamento dos agentes políticos, jamais conceder privilégios para
determinadas autoridades públicas.

O que se pode dizer em desabono à nova redação do art. 340 é que
ela limita a autonomia do Judiciário. A tese, ainda assim, é bastante
questionável, pois o citado artigo não define previamente o momento
em que se dará a prática do ato instituidor da Câmara Especial.

Pode-se invocar ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal na
Reclamação nº 2.138, a qual expressou o entendimento de que os
agentes políticos não estão sujeitos às normas da lei de improbidade
administrativa. Embora não vincule o Estado de Minas Gerais, tal
decisão sustenta tese diversa da que se consubstanciou no art. 50, o
qual, a bem da verdade, muito ao contrário do que se disse nas
razões de veto, não cria privilégios para as autoridades estaduais, na
medida em que reconhece a ampla incidência da referida lei.

A nosso ver, o veto só se justifica sob a alegação de pretenso
desrespeito à autonomia do Judiciário para o tratamento da matéria,
razão pela qual opinamos pela manutenção do veto oposto ao art. 50
da proposição.

VII – Parágrafo único do art. 51
Art. 51 – Ficam criados, nas comarcas que seguem, os seguintes

cargos de Juiz de Direito:
(...)
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.”.

Efetivamente, todos os Juízes, por força de lei, já podem integrar
programas itinerantes de atendimento público. Esse fato, por si só,
não impede a previsão expressa de atendimento prioritário a
determinado Município, como é o caso de Matipó, que, segundo a lei
vigente, integra a Comarca de Abre Campo. Assim, com a criação de
mais um cargo de Juiz de Direito na mencionada comarca, o que se
pretende é o deslocamento do magistrado até o Município de Matipó
para a prática de atos de interesse público.

Diversamente do que foi alegado pelo Chefe do Poder Executivo, o
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preceito em tela, que resultou de emenda parlamentar, não afronta a
iniciativa do Tribunal de Justiça para a disciplina da matéria. Uma
coisa é o poder de deflagração do processo legislativo mediante a
remessa a esta Casa de projetos de interesse da Corte de Justiça,
como é o caso da lei de organização e divisão judiciárias; outra coisa
é a prerrogativa do Legislativo de apresentar emendas, desde que
mantenham relação de pertinência com a proposição principal e
observados os limites constitucionais relativos ao poder de emenda.
Assim, todo projeto é passível de alteração por meio de emendas
parlamentares.

Somos, portanto, pela rejeição do veto incidente sobre o parágrafo
único do art. 51 da proposição em comento.

VIII – Inciso XVII do art. 53
“Art. 53 – Ficam transferidos os Municípios de:
XVII – Piracema, da Comarca de Passa Tempo para a de Itaguara.”.
Ao alegar, nas razões do veto, vício de iniciativa, promove-se,

novamente, confusão entre iniciativa e emenda. Não se trata de
desrespeito às regras de iniciativa privativa consagradas no
ordenamento constitucional mineiro, pois o projeto é originário do
Tribunal de Justiça, e não desta Casa. O preceito em análise é fruto
de intenso trabalho desenvolvido no Poder Legislativo para
compatibilizar interesses diversos na definição das comarcas do
Estado.

Tal definição não constitui um problema meramente técnico ou
numérico. Lançando mão do direito que assiste a todo cidadão de
opinar e participar das decisões políticas, representantes do
Judiciário, dos poderes locais, de agremiações privadas de interesse
público etc. apresentam sugestões que são ouvidas e debatidas pelos
parlamentares, em processos, muitas vezes, extenuantes.

A discordância é válida e salutar. Todavia, é preciso invocar
fundamentos pertinentes. O veto, no caso, só se sustenta em razões
de interesse público, uma vez que não convém aos interesses do
Tribunal de Justiça retirar o Município de Piracema da Comarca de
Passa Tempo. O assunto está intimamente relacionado às
conveniências da administração da justiça, e não a vício de iniciativa.

Somos, pois, pela manutenção do veto incidente sobre o inciso XVII
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do art. 53.
IX – Art. 58
Art. 58 – Fica acrescentado à Lei Complementar nº 59, de 2001, o

seguinte art. 255-A:
”Art. 255-A – É requisito para a investidura em cargo de Oficial de

Justiça a titularidade do grau de bacharel em Direito.”.
O preceito em questão foi introduzido no texto da proposição com

fulcro na Resolução nº 48, de 2007, do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ –, a qual determina aos Tribunais que “passem a exigir, como
requisito para provimento do cargo de Oficial de Justiça, a conclusão
de curso superior, preferencialmente em Direito”. (Grifo nosso.) A
norma vetada pelo Chefe do Executivo exige a habilitação jurídica
para o exercício dessa atividade, que abrange a execução de
mandado, citação, intimação, etc. Trata-se, no caso, de uma opção
desta Casa legislativa que está em sintonia com a determinação
contida na referida resolução do CNJ, a qual tem o escopo de garantir
o regular exercício da função por meio de profissionais que tenham a
formação jurídica adequada, em face da natureza da atividade
exercida pelo Oficial de Justiça.

No plano federal, a Lei nº 11.416, de 2006, que dispõe sobre as
carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, inseriu o cargo
de Oficial de Justiça Avaliador Federal na carreira de Analista
Judiciário em área cujas atribuições estejam relacionadas com a
execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na
forma da legislação processual. Como esse cargo se enquadra na
área judiciária, seu ocupante deve ser bacharel em Direito, conforme
determina o art. 3º, I, combinado com o art. 4º, § 1º, da mencionada
norma federal.

Verifica-se, portanto, que a manutenção do dispositivo em comento
é necessária, justa e compatível com outros diplomas normativos que
servem de referência para o tratamento da matéria. Ademais, o
preceito não invade a esfera de competência privativa do Tribunal de
Justiça, como alega o Governador do Estado para justificar a negativa
de sanção. Essa tese somente seria aceita se esta Casa tivesse
deflagrado o processo legislativo para a disciplina do assunto, o que
não ocorreu, uma vez que a proposição foi encaminhada a esta Casa
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pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Ora, o poder de emendar é
próprio do Legislativo, que tem a prerrogativa constitucional de
suprimir, modificar e acrescentar disposições ao projeto original,
desde que tais emendas tenham conexão com a proposição principal.
O que não se admite, em face do ordenamento constitucional em
vigor, é a inserção de emendas que impliquem aumento da despesa
prevista nos projetos sobre organização dos serviços administrativos
do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 68, II, da Carta mineira.

Opinamos, pois, pela rejeição do veto incidente sobre o art. 58 da
Proposição de Lei Complementar nº 112.

X – Inciso IV do art. 59
Art. 59 – A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos:
(...)
IV – uma vara de execução penal para atender à Região

Metropolitana e ao Colar Metropolitano.
Efetivamente, algumas comarcas da Região Metropolitana e do

Colar Metropolitano já possuem varas de execução penal, como é o
caso de Belo Horizonte e de Contagem. Além disso, o § 3º do art. 10
da Lei Complementar nº 59 determina que, nas comarcas onde houver
penitenciária, uma das varas será destinada à execução criminal.

De fato, o dispositivo, além de se afigurar inócuo, pode causar
conflito de competência. Constata-se, qual o Poder Executivo, ofensa
aos princípios da razoabilidade e da eficiência, razão pela qual somos
conduzidos a manter o veto oposto ao inciso IV do art. 59 da
Proposição de Lei Complementar nº 112.

XI – Art. 63
Art. 63 – Na lei que tratar do plano de carreira dos servidores do

Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a equivalência de
vencimentos dos ocupantes do cargo de que trata o art. 255-A da Lei
Complementar n° 59, de 2001, que, na data da public ação desta lei
complementar, não tenham a formação acadêmica exigida.

Os servidores abrangidos pela norma são os Oficiais Judiciários. O
Executivo, nas razões do veto, alega que o dispositivo ficara
prejudicado em virtude do veto ao art. 58. Entende, ainda, que a
equivalência de vencimentos é inconstitucional.

A finalidade do comando é evitar tratamento diferenciado entre os



950

servidores que exercem a mesma atividade ou função e assegurar a
observância do princípio da isonomia. A expressão “equivalência de
vencimentos” utilizada no dispositivo tem outro significado, ou seja, diz
respeito ao direito adquirido dos Oficiais que ingressaram antes de
eventuais mudanças na legislação.

É importante ressaltar que, até o ano de 1992, por força da lei que
disciplinava o plano de carreira dos servidores, o Tribunal de Justiça
exigia, para ingresso no cargo de Oficial de Justiça das Comarcas de
Entrância Final e Especial, a graduação em Direito. No propósito de
corrigir esse equívoco e dispensar tratamento isonômico a esses
servidores, a Corte de Justiça, em 1999, encaminhou projeto a esta
Casa retirando tal exigência e passando a estabelecer, para todas as
entrâncias, a conclusão do 2º grau; entretanto, no afã de igualar os
Oficiais de Justiça de todas as entrâncias, o Tribunal cometeu o
equívoco de não exigir a habilitação jurídica específica para o
exercício da função. Com a edição da Lei nº 13.467, de 2000, o
tratamento diferenciado passou a existir, de fato, até mesmo entre os
Oficiais de Justiça de uma mesma comarca. Essa situação desigual
permanece, pois há servidores que ingressaram no Judiciário em
1992 para as comarcas de entrâncias final e especial, percorrendo a
carreira de Técnicos Judiciários, com salário a esta inerente; Oficiais
de Justiça aprovados nos concursos de 2001 e 2005 para comarcas
de qualquer entrância, percorrendo a carreira de Oficial Judiciário,
com salários inerentes a esta; e, finalmente, Oficiais de Justiça
aprovados nos próximos concursos para todas as comarcas na
carreira de Técnico Judiciário, com vencimentos pertinentes a essa
carreira. Em síntese, trata-se de uma mesma classe de servidores,
com funções e carga horária idênticas, porém com salários e carreiras
diferentes.

De acordo com essa linha de raciocínio, discordamos da recusa de
sanção ao preceito em comento, razão pela qual somos pela rejeição
do veto incidente sobre o art. 63.

XII – Art. 65
Art. 65 – Os incisos III, V e XI do “caput” do art. 251 da Lei n° 3.344,

de 14 de janeiro de 1965, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 2°,  3° e 4° e
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transformado seu parágrafo único em § 1°:
“Art. 251 – (...)
III – um Oficial do Registro de Imóveis para cada cento e cinqüenta

mil habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados;

(...)
V – um Oficial do Registro de Protestos para cada cento e cinqüenta

mil habitantes ou fração e onde seja observada, no triênio, a média
mensal de quatrocentos atos remunerados;

(...)
XI – um Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais para cada

cento e cinqüenta mil habitantes ou fração e onde seja observada, no
triênio, a média mensal de quatrocentos atos remunerados.

(...)
§ 2° – Para fins do cálculo a que se refere o incis o III do “caput”, não

se consideram atos do serviço de Registro de Imóveis:
I – protocolo;
II – arquivo;
III – registros dispostos nas seis primeiras faixas previstas na alínea

“e” do número “5” da Tabela IV do Anexo da Lei n° 1 5.424, de 30 de
dezembro de 2004;

IV – certidões;
V – os de emolumentos dispensados por lei federal;
VI – matrícula.
§ 3° – Compete ao Tribunal de Justiça:
I – divulgar, semestralmente, o rol de serviços de registros de

imóveis e de tabelionato de protestos para os fins deste artigo;
II – promover, semestralmente, a instalação e o provimento dos

serviços em decorrência da aplicação do disposto neste artigo.
§ 4° – Para fins do cálculo dos atos a que se refer e o inciso XI do

“caput”, não se incluem as certidões e os atos cujos emolumentos
sejam dispensados por disposição de lei federal.”.

Persiste, nas razões do veto, a confusão entre o poder de iniciativa e
o poder de emendar. Aplica-se, no caso, a argumentação utilizada no
item II deste parecer. Longe de configurar vício de iniciativa, o preceito
vetado não convém aos interesses do Tribunal de Justiça, razão pela
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qual não há interesse em manter a nova disciplina proposta por esta
Casa, legítimo e autêntico órgão de representação popular.

Dessa forma, somos pela rejeição do veto incidente sobre o art. 65.
XIII – Art. 67
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.

Embora o dispositivo estabeleça prazo para o encaminhamento de
projeto, pelo Tribunal de Justiça, a esta Casa, o que não é comum em
projetos dessa natureza, trata-se de medida oportuna e que visa a
corrigir uma injustiça em relação aos servidores de 1ª instância que
exercem a gerência de secretarias ou contadorias (Escrivães e
Contadores). Na verdade, existe uma grave distorção que precisa ser
corrigida. Isso porque tais servidores cumprem jornada de 8 horas
diárias, sem receber vantagem pecuniária em razão dessa jornada, ao
passo que há servidores pertencentes a outra carreira que estão
posicionados no mesmo padrão e classe, percebendo o mesmo
vencimento daqueles, apesar de se submeterem a uma jornada diária
de 6 horas. Ademais, os servidores que exercem cargos de direção ou
coordenação na 2ª instância têm tratamento diferenciado, fazendo jus
a uma gratificação.

Saliente-se que o preceito vetado não fixou os critérios nem os
valores para a gratificação a ser instituída pelo Tribunal de Justiça,
deixando a cargo daquela Corte a prerrogativa de estabelecer os
contornos e o percentual dessa vantagem pecuniária, o que é natural,
pois, caso contrário, estaria invadindo a esfera de competência
privativa do Judiciário. A alegação de que o dispositivo em questão
não constava na redação original do projeto não constitui
argumentação válida e suficiente para a negativa de sanção, pois,
como foi devidamente esclarecido, o poder de emenda dos
parlamentares é uma atribuição natural do Poder Legislativo. Este não
funciona como mero órgão homologador das iniciativas dos demais
Poderes do Estado, cabendo-lhe aperfeiçoar a matéria submetida a
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sua apreciação, observadas as limitações constitucionais.
Quanto à alegação do Governador do Estado de que o artigo

acarreta aumento de despesa sem o prévio estudo à sua realização,
cabe ressaltar que existem outros preceitos que também acarretam
despesa, embora não tenham sido vetados. Além disso, é o próprio
Tribunal de Justiça que deverá observar tais parâmetros, quando da
remessa do projeto a esta Casa, ocasião em que deverá indicar o
impacto e as fontes necessárias.

Assim, opinamos pela rejeição do veto incidente sobre o art. 67 da
proposição sob comento.

XIV – Art. 68
Art. 68 – Serão providos, em 2009, dez dos cargos de

Desembargador, de que trata o art. 11 da Lei Complementar n° 59, de
2001, criados por esta lei complementar.

§ 1° – No prazo de até quatro anos contados da vigê ncia desta lei
complementar, serão providos os dez cargos restantes dos cargos de
Desembargador, referidos no art. 11 da Lei Complementar n° 59, de
2001, criados por esta lei complementar.

§ 2° – Até que sejam instaladas as Câmaras de Julga mento
decorrentes da criação dos cargos de que trata este artigo, os
Desembargadores poderão exercer a função de substituição ou de
cooperação nas câmaras do Tribunal de Justiça, conforme resolução
da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

O Executivo entende que a inclusão do dispositivo por meio de
emenda parlamentar viola a autonomia do Poder Judiciário, viola o
conteúdo do art. 66, IV, “a”, da Constituição do Estado, e do art. 165
da Constituição da República.

É importante dizer, primeiramente, que tal regra foi alvo de acordo
com o próprio Tribunal de Justiça. Ademais, a sua eficácia está
condicionada à previsão da futura despesa na Lei Orçamentária de
2009 e dos anos que se seguirem.

Não há nenhuma pretensão, por parte do Legislativo mineiro, de
determinar ao Judiciário que efetue despesas sem que haja prévia
dotação orçamentária, mesmo porque seguramente o Judiciário não
faria algo semelhante; todavia, a fixação de prazo, como se disse
acima, fere o princípio da separação dos Poderes. Também seria
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importante demonstrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008
inclui a possibilidade de se criarem tais cargos (art. 169 da
Constituição da República).

A nosso ver, a ampliação do quantitativo de cargos de
Desembargador por meio de emenda parlamentar a projeto enviado
pelo Tribunal de Justiça não viola a regra de iniciativa do Judiciário,
conforme esclarecido ao longo desta peça opinativa; todavia, os
argumentos que se nos afiguram mais adequados ao caso são os da
inoportunidade e inconveniência dessa criação de cargos, os quais se
referem a questões de interesse público. Por essa ótica, sim, é
possível o veto ao dispositivo com fundamento na Constituição.

Diante disso, opinamos pela manutenção do veto incidente sobre o
art. 68 da proposição em comento.

O Poder Executivo parece entender que os legisladores mineiros,
em regra, não podem apresentar emendas a projetos de lei de
iniciativa reservada a outro Poder; no entanto, especialmente no que
tange à lei de divisão e organização judiciárias, tais emendas só não
são válidas quando, versando sobre os serviços administrativos
estruturados na Secretaria dos Tribunais, provoquem aumento de
despesa. Esse entendimento, que encontra amparo nos mais lídimos
princípios da Constituição da República de 1988 e, ainda, no comando
inserto no inciso II do art. 63 da mesma Lei Maior, foi expressamente
adotado em manifestação do Ministro Celso de Mello na ADI 865, não
obstante haja decisão em sentido contrário no próprio Supremo
Tribunal Federal, conforme mencionado anteriormente (item II).

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

incidente sobre os §§ 3º e 4º do art. 1º, o § 2º do art. 59 da Lei
Complementar nº 59, acrescido pelo art. 13, os arts. 31 e 50; o inciso
XVII do art. 53; o inciso IV do art. 59 e o art. 68; pela rejeição do veto
incidente sobre o § 2º do art. 1º, o art. 4º, o art. 27, o parágrafo único
do art. 51 e os arts. 58, 63, 65 e 67 da Proposição de Lei
Complementar nº 112.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Adalclever Lopes, Presidente - Irani Barbosa, relator - Lafayette de

Andrada - Jayro Lessa - Délio Malheiros.
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